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 حكاٌاث ابه األعرابً وأثرها يف الذرس الىحىي و الصريف

 عرفو عبدالرحمف سمطاف عمى 
 مصر  –جرجا  –جامعة األزىر  –كمية المغة العربية  –قسـ المغكيات 

  arafaali.2040@azhar.edu.eg البريد اإللكتركني :

 ادللخص :
تناكؿ البحث حكايات ابف األعرابي التي تتصؿ بالدراسات النحكيػة كالصػرفية و ككػاف 
اليدؼ مف ىذه الدراسة إبراز الظكاىر النحكية كالصرفية في حكايات ابػف األعرابػي و 

جاء البحػث كالكقكؼ عمى حقيقتيا و كبياف أثرىا في الدرس النحكم كالصرفي و كقد 
في مقدمو و كتمييد و كمبحثيف و كخاتمو و كثبت المصادر كالمراجع و كاتبع الباحث 
المنيج الكصفي التحميمي الذم يقـك عمػى الكصػؼ كالتفسػير كالتحميػؿ لمظػكاىر عػف 
طريػػػؽ جمػػػع المعمكمػػػات و كالحقػػػااؽ و كالمعحظػػػات فييػػػا مػػػع الػػػربط بػػػيف النظريػػػة 

ناقشػة ارراء المختمفػة و كالتػرجيي بينيػا و كقػد أثبػت النحكية و كالكاقع المغكم مػع م
البحث أف حكايات ابف األعرابي شممت كثيػرا مػف أبػكاب النحػك كالصػرؼ و كأنيػا تعػد 
نكعا مف السماع و كالذم ىك مف أىـ أصكؿ النحك العربي و كأف ليا أثران كاضحان في 

 َالقاعدة النحكية كالصرفية 
الررر  الححر و  الفرر ي  –األثرر  –ابن األعرابي   –: حكايات  الكلماث ادلفتاحٍت
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abstract 

the research has dicussed the tales of I BN – Al – Arabi 

related to the grammatical and morphological studies . the 

aim of this study was to show / highlight the grammatical and 

morphological phenomena in the tales of I bn Al-A’rabi , to 

estimate its reality and to show their impact on the 

grammatical and morphological lesson. the research has 

included an introduction , a preface , two themes and a 

conclusion , set sources and references. the researcher has 

followed the analytical descriptive approach which is based 

on description , interpretation and analysis by collecting 

information , facts and observations on them with the link 

with the grammatical theory , and the linguistic reality with 

the diswssion of the different views and proving between 

them . the research has proved that the tales of I bn Al-

A’rabi have included a lot of departments of the grammar 

and morphology and they are considered a kind of listening, 

which is one of the most important roots of the Arabic 

grammar . they have an obvious impact on the grammatical 

and morphological rule . 

keywords : tales - I bn Al-A’rabi- impact – grammatical 

and morphological lesson 
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 ادلقذمت 

و كالصػعة كالسػػعـ عمػػى الحمػد   الػػذم عمػـ بػػالقمـو عمػـ اإلنسػػاف مػػا لػـ يعمػػـ
 أفصي العرب كالعجـو سيدنا محمد كعمى آلو كصحبو كسمـ.

 وبعد:

فيذا بحث نحكم عف إمػاـ مػف أامػة المغػةو كىػك أبػك عبػدا  محمػد بػف زيػادو 
 المعركؼ بابف األعرابي العالـ بالعربيةو كأياـ العربو كالقبااؿو كركاية األشعار.

ي نقميػا عنػو عممػاء المغػة فػي كتػبيـو كبعػد كقد شد انتباىي كثرة الحكايات الت
قراءتػػػي ليػػػذه الحكايػػػات كجػػػدت أنيػػػا عمػػػى كثرتيػػػا تتصػػػؿ فػػػي معظميػػػا بالدراسػػػات 

 الميجيةو كالدالليةو كالقميؿ منيا يتصؿ بالدراسات النحكية.
عمػى أف أجمػع مػا تيسػر لػي جمعػو مػف ىػذه  –مسػتعينان بػا   –فعقػدت العػـز 

نحكية كصرفيةو كسميت ىػذه الدراسػة ح حكايػات ابػف الحكاياتو كأدرسيا في مسااؿ 
 األعرابي كأثرىا في الدرس النحكم كالصرفي ح.

كاليػدؼ مػف ىػذه الدراسػة إبػراز المسػااؿ النحكيػةو كالصػرفية فػي حكايػات ابػف 
 األعرابيو كالكقكؼ عمى حقيقتياو كبياف أثرىا في الدرس النحكم كالصرفي.

ف ىػذه الحكايػات فػي كتػب النحػك كالمغػة كفي سبيؿ ذلؾ قمت بجمع ما تناثر م
 لما في جمعيا مف اإلفادةو كتحقيؽ الغاية.

واقتضتتتب عبيعتتتة البيتتت  ي  يتتت تت هتتتت مبدمتتتة وتمةيتتتد  ومبي تتتي  و  تمتتتة 
 وهة رس.

 فبياف ألىمية المكضكع كالدكاعي إليو. يم  المبدمة
 ففيو مطمباف: ويم  التمةيد

 : ترجمة مكجزة البف األعرابي.المعلب األول
 : الحكاية العربيةو كأثرىا في النحك.المعلب ال  نت
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 : فعنكانو: حكايات ابف األعرابي كأثرىا فى الدرس النحكم. ويم  المبي  األول
 : فعنكانو: حكايات ابف األعرابي كأثرىا فى الدرس الصرفي. ويم  المبي  ال  نت

 .ففييا تسجيؿ ألىـ النتااج التي تكصؿ إلييا البحث ويم  ال  تمة
 . ففيرس المصادر كالمراجع يم  الفة رس

 وقد سرب هت دراستت لةذه اليك ي ب على المنةج اآلتت:

 جمع ما كرد عف ابف األعرابي بصيغة ح حكى ح أك ح ركل ح أك ح أنشد ح. -ُ

 كضع عنكاف مناسب لمحكاية. -ِ

إيػػراد حكايػػة ابػػف األعرابػػي فػػي صػػدر المسػػألة أحياننػػاو كفػػي ثناياىػػا أحياننػػا  -ّ
 تضيو معالجتيا؛ نظرنا لطبيعة المسألة المدركسة.حسبما يق

بياف آراء العمماء في الحكاية لمكقكؼ عمى حقيقتيػا كبيػاف أثرىػا فػي الػدرس  -ْ
 النحكم كالصرفي.

أبديت في نياية كؿ مسألة مكقفي مف الدراسةو كتػرجيي مػا قكيػت حجتػو مػا  -ٓ
 أمكف.

تبارىػا أيسػر رتبت المباحث كالمسااؿ حسػب كركدىػا فػي ألفيػة ابػف مالػؾ باع -ٔ
 المناىجو كأشيرىا.

كال أزعـ أف ما جاء في ىذا البحث ىك مػف جيػدم الشخصػي فحسػبو بػؿ ىػك 
خعصػػة رراء النحػػاةو كعممػػاء المغػػة فػػي القػػديـو كالحػػديثو كنتػػاج اجتيػػادو كعقػػكؿ 

 فطاحؿ العمماء مع التنبيو إلى المصادر التي نقمت عنيا.
ؿ المتكاضػػػػعو كأف ينفػػػػع بػػػػو أف يتقبػػػػؿ منػػػػي ىػػػػذا العمػػػػ –  –كأسػػػػأؿ ا  

 المسمميفو كأف يجعمو ذخران لي يـك الديفو إنو كلي ذلؾ كالقادر عميو.
عمػػى  –تبػػارؾ كتعػػالى  –كآخػػر دعكانػػا أف الحمػػد   رب العػػالميفو كصػػمى ا  

 سيدنا محمد كعمى آلو كصحبوو كسمـ.
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 التمهٍذ
 كاشتمؿ عمى مطمبيف :

 رابي.ترجمة مكجزة البف األع ادلطلب األول:
 : الحكاية العربيةو كأثرىا في النحك.ادلطلب الثاوً

 ادلطلب األول
 ترمجت مىجزة البه األعرابً

 اسمه  ونسبه  ومولده:

ععمػةو  ناسػبو راكيػةو األعرابػيو بػابف المعػركؼ زيػاد بػف محمػد عبدا  أبك ىك
مكلى  مف أىؿ الككفةو كاف أحكؿو كىك مف مكالي بني ىاشـو ككاف أبكه عبدنا سندينا
 لمعباس بف محمد بف عمي بف عبدا  بف العباس بف عبدالمطمب الذم أعتقو.

 .(ُ)كقيؿ: إنو مف مكالي بني شيبافو كقيؿ غير ذلؾو كاألكؿ أصي 
قاؿ ثعمب: سمعت ابف األعرابي يقكؿ: ح فػي الميمػة التػي مػات فييػا أبػك حنيفػة 

 .(ّ)يي ىػ( عمى الصحَُٓ. كذلؾ بالككفة في رجب سنة )(ِ)كلدت ح 
 .(ْ)كىك ربيب المفضؿ الضبي الذم تزكجتو أمو بعد كفاة أبيو 

                                           

 .َِٖ/ُو كاألععـ: ٕٖٔ/َُو سير أععـ النبعء: ِ/ٔينظر: كفيات األعياف:  (1)

 . ُّّ/ُو كالكافي بالكفيات: ِ/ٔف: ينظر: كفيات األعيا (2)

 . ٕٖٔ/َُو كسير أععـ النبعء: ِ/ٔكفيات األعياف:  ينظر: (3)

 .ُّّ/ُو كالكافي بالكفيات: ِ/ٔينظر: كفيات األعياف:  (4)
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 علمه  وشيو ه:

 كالمفضػػؿ الضػػريرو معاكيػػة أبػػي عػػف العربيػػة كعمػػـك المغػػةو األعرابػػي ابػػف أخػػذ
 )ت        كالكسػااي ىػػ(ُٕٓ )ت المسػعكدم معػف بػف كالقاسـ ىػ(وَُٕ )ت الضبي
 .(ُ)ىػ(ُِٖ

بو بركايػػػة البصػػػرييف منػػػوو ككػػػاف يػػػزعـ أف يقػػػاؿ: لػػػـ يكػػػف فػػػي الكػػػكفييف أشػػػ
 .(ِ)األصمعيو كأبا عبيدة ال يعرفاف شياان 

 .(ّ)ىذا بخعؼ أعرابي ألؼ مف سمعتيا األصمعي: ركاىا لفظة في مرة قاؿ
قاؿ ثعمب: ح شاىدت مجمس ابف األعرابي كاف يحضره زىػاء عػف مااػة إنسػافو 

تػو بضػع عشػرة سػنة مػا رأيػت ككاف يسأؿو كيقرأ عميوو فيجيب مف غيػر كتػابو كلزم
بيده كتابنا قطو كلقد أممى عمػى النػاس مػا يحمػؿ عمػى أجمػاؿو كلػـ ييػرى أحػد فػي عمػـ 

 اىػ. (ْ)الشعر أغزر منو ح 
قاؿ أبك منصكر األزىرم: ح ابف األعرابي ككفي األصؿ صالي زاىد كرع صدكؽ 

 اىػ  (ٓ)حفظ ما لـ يحفظ غيره ح 
 تالمذته  ووه ته:

بػػف األعرابػػي خمػػؽ كثيػػر مػػف المسػػتفيديفو يممػػي عمػػييـو كػػاف يحضػػر مجمػػس ا
كيأخذكف عنوو كمف أشيرىـ: إبراىيـ الحربيو كعثماف الدارميو كأبك العباس ثعمػبو 

 .(ٔ)كابف السكيتو كغيرىـ 

                                           

 . ٕٖٔ/َُو كسير أععـ النبعء: ِ/ٔينظر: كفيات األعياف:  (1)

 . ٕٖٔ/َُعء: و كسير أععـ النبُّّ/ُالكافي بالكفيات:  ينظر: (2)

 .ٕٖٔ/َُينظر: سير أععـ النبعء:  (3)

 . ُّّ/ُالسابؽو كالكافي بالكفيات:  (4)

 المرجعاف السابقاف. (5)

 .ٕٖٔ/َُو كسير أععـ النبعء: ِ/ٔينظر: كفيات األعياف:  (6)
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 .(ُ)كناقش العمماءو كاستدرؾ عمييـو كخطأ كثيرنا مف نقمة المغة 
ضػادو كالظػاءو فػع يخطػ  ككاف يقكؿ: يجكز في كعـ العػرب أف يعػاقبكا بػيف ال
 مف يجعؿ ىذه مكضع ىذهو كينشد قكؿ الشاعر بالضاد:

ًميػػػػؿو  ًمػػػػفٍ  أىٍشػػػػكيك ا ً  ًإلىػػػػى دُّهي  خى  أىكى
 

ثى  ... ؿو  ثىػػػػػػػعى ػػػػػػػااضي  ًلػػػػػػػيى  كمُّيػػػػػػػا ًخػػػػػػػعى  (ِ) غى
 

 .(ّ)كيقكؿ: ىكذا سمعتو مف العرب الفصحاء
 .(ْ)ىػ ُِّتكفى بػ )سر مف رأل( سنة 

 مصنف ته:

صنفات كثيرةو كمف تصانيفو: كتاب النكادرو كىك كبيرو ككتػاب البف األعرابي م
الخيػػؿو ككتػػاب األنػػكاءو ككتػػاب صػػفة الػػزرعو ككتػػاب تػػاري  القبااػػؿو ككتػػاب معػػاني 
الشعرو ككتاب تفسير األمثاؿو ككتاب األلفاظو ككتػاب صػفة النخػؿو كالنبػاتو ككتػاب 

كغير ذلػؾ كأخبػاره كنػكادره نكادر الزبيرييفو ككتاب نكادر بني فقعسو ككتاب الذبابو 
 .(ٓ)كثيرة 

                                           

 ..ُّّ/ُو كالكافي بالكفيات: ِ/ٔينظر: كفيات األعياف:  (1)

و ْْٕ/ُٖو كتػػػاج العػػػركس: َُِ/ٕنسػػػبة فػػػي المسػػػاف:  مػػػف الطكيػػػؿو كينظػػػر البيػػػت بػػػع (2)
و كتحفػػػة المجػػػد الصػػػريي فػػػي شػػػرح كتػػػاب الفصػػػيي: َُٔ/ُكالجاسػػػكس عمػػػى القػػػامكس: 

ُ/ِٕٖ. 

 ..ُّّ/ُو كالكافي بالكفيات: ِ/ٔينظر: كفيات األعياف:  (3)

 ينظر: المرجعاف السابقاف. (4)

 المرجعاف السابقاف. ينظر: (5)
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 ادلطلب الثاوً
 احلكاٌت العربٍت، وأثرها يف الىحى
 ذكر المعجميكف: أف الحكاية مصدر الفعؿ الثعثي )حكى(.

 .(ِ)ك)حككت( لغة حكاىا أبك عبيدة (ُ)يقاؿ: حكيت عنو الكعـ حكاية إذا نقمتو
فعمػتي مثػؿ فعمػوو أك قمػتي  قاؿ ابف منظكر: ح... كقكلؾ: حكيت فعنػانو كحاكيتػو
 .(ّ)مثؿ قكلو سكاءو لـ أجاكزهو كحكيت عنو الحديث حكاية ح 

 .(ْ)الفعؿ أك القكؿ في المماثمة عمى يدالف الرباعي ك)حاكى( الثعثيو ك)حكى(
كمصدر )حاكى( الرباعي: المحاكاةو كمعناىا: المشػابيةو كال فػرؽ فػي المعنػى 

 .(ٓ)بيف المصدريف 
الحكاية العربية ىك ركاية كعـ العربو كنقمو كما ىك عمى  كالمقصكد بمصطمي

 .(ٔ)الصفة التي تحدثكا بياو دكف تدخؿ مف الحاكي 

                                           

 (و كالمساف )ح ؾ ل(.ينظر: العيف )ح ؾ ل (1)

و رسػػالة ماجسػػتير لحامػػد حػػاجي حمػػزةو ْينظػػر: الصػػحاح )ح ؾ ل(و كالحكايػػة فػػي العربيػػة:  (2)
 كمية اردابو جامعة بغداد.

 المساف )ح ؾ ل(. (3)

 .ْينظر: العيف )ح ؾ ل(و كالحكاية في العربية:  (4)

 ينظر: السابؽ. (5)

ف بكدمو مجمة كمية المغة العربيػة بجرجػاو العػدد حكايات الكسااي د/ حمادة محمد حسي ينظر: (6)
 .َُْٕالعدد الخامس عشر: 
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قاؿ ابف األثير: ح معنى الحكاية: أف تأتي بالشيء المحكٌيو كما تػأتي باألمثػاؿ 
ف  ف خاطبػػت مؤنثنػػاو كال المؤنػػثو كاث مػػذكرىاو كمؤنثيػػاو فػػع تغيػػر صػػيغة المػػذكرو كاث

مذكرناو كىكذا الحكاية في الغالب ح خاطبت 
(ُ). 

كقاؿ الجرجاني: ح الحكاية: عبارة عف نقػؿ كممػة مػف مكضػع إلػى مكضػع آخػر 
بع تغيير حركةو كال تبديؿ صيغةو كقيؿ: الحكاية: إتياف المفظ عمى ما كاف عميو مف 

 .(ِ)قبؿ ح 
كقػػػد اسػػػتعمؿ البصػػػريكفو كالككفيػػػكف مصػػػطمي الحكايػػػة ممػػػا يػػػدؿ عمػػػى أنػػػو 

 طمي قديـ.مص
 فيذا إماـ النحاة سيبكيو قد استعمؿ ىذا المصطمي كثيػرنا فػي كتابػو حيػث قػاؿ: 
ح فأما أىؿ الحجازو فإنيـ حممػكا قػكليـ عمػى أنيػـ حكػكا مػا تكمػـ بػو المسػاكؿو كمػا 

 .(ّ)قاؿ بعض العرب: دعنا مف تمرتافو عمى الحكاية لقكلو: ما عنده تمرتاف ح 
                كقػػػػػػػد اسػػػػػػػتعمؿ مصػػػػػػػطمي  -يقػػػػػػػكؿ  –مػػػػػػػف الكػػػػػػػكفييف  –كىػػػػػػػذا الفػػػػػػػراء 

 : -الحكاية 
ح... كمثمو قػرأتي ح الحمػدى حو كقػرأت ح الحمػدي ح إذا قمػت: قػرأت ح الحمػدى ح أكقعػت 

ذا رفعت جعمتو حكاية عمى قرأتي ح الحمدي   ح   .(ْ)عميو الفعؿو كاث
امى نحػاة كفي كتب النحك كالمغة الكثير مف الحكايات التي ركاىا عف العرب قد

 البصرةو كالككفة.

                                           

 .ْو كالحكاية في العربية: َْٕ/ُالبديع في عمـ العربية:  (1)

 .ٓو كالحكاية في العربية: ُٗالتعريفات لمحمد بف عمي الجرجاني:  (2)

 .ُّْ/ِالكتاب:  (3)

 .َْ/ُمعاني القرآف:  (4)
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كمف ىؤالء عيسى بف عمر الثقفيو كأبك عمرك بف الععءو كالخميؿ بػف أحمػدو 
 .(ُ)كالجرميو كاألخفشو كالكساايو كالفراءو كغيرىـ 

إذف فالحكايػػة العربيػػة تمثػػؿ ثػػركة كبيػػرة مػػف ثػػركات جيػػكد المغػػكييفو كالنحػػاة 
ػفُّكنىيا مػػف أجػػؿ كضػػع األكااػؿ الػػذيف أخػػذكا يجمعػكف مػػادة المغػػةو كيسػػت ييصى قراكنياو كى

قكاعدىاو كقد رسمكا لذلؾ كمو حدكدان لممكافو كلمزمافو فاختاركا رقعة مكانية فسيحة 
 .(ِ)مف الجزيرة العربيةو كامتدت مرحمة نقميـ قرابة ثعثة قركف 

فع شؾ إذف في أف الحكاية العربية القديمة تعػد مػف المصػادر الغنيػة كالمفيػدة 
غكم؛ إذ إنيا نكع مف السماع عػف العػرب الػذم ىػك أصػؿ ميػـ مػف أصػكؿ لمبحث الم

 النحك العربي.
فضػػعن عػػف أف ىػػذه الحكايػػات قػػد يكػػكف ليػػا أثرىػػا فػػي القاعػػدة النحكيػػة؛ ألنيػػا 
تساعد في فيـ تركيب الجممة العربيةو كما تساعد عمى تخميص النحك مػف الخػعؼو 

               لغػػػػػات العػػػػػربو أك ليجػػػػػة مػػػػػف كالتعميػػػػػؿو كالتأكيػػػػػؿ؛ ألنيػػػػػا قػػػػػد تمثػػػػػؿ لغػػػػػة مػػػػػف 
 ليجاتيـ.

                                           

و كالتصػػػػريي: ُُٓٔ/ْو كاإلرتشػػػػاؼ: ْٓٗالجنػػػػي الػػػػداني: و ك ُِٗينظػػػػر: عمػػػػؿ النحػػػػك:  (1)
 .ِْ/ُو كالمساعد: ُُٖٔ/ّو كتكضيي المقاصد: ُِٖ/ِ

أثر الميجػات العربيػة فػي النحػك العربػي. رسػالة ماجسػتير إعػداد ليمػى أبػك غنػيـو كميػة  ينظر: (2)
 .ُالمغة العربية كآدابياو الجامعة األردنيةو ص: 
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 ادلبحث األول
 حكاٌاث ابه األعرابً وأثرها فى الذرس الىحىي 

 بن ء )ِهيِد( على الكسر هت قولةم: هيد م لك:

يقاؿ: ما ىيَّد عف شتمي أم: ما تأخرو كال كذبو كيقاؿ: مالو ىيده كال ىاده أم: 
 و قاؿ ابف ىرمةو:(ُ)حركة 

 ااعػػػػةن األىٍعنػػػػاؽي طى  وي تىقامىٍت لىػػػاٍسػػػػ ـٌ ثيػػػ
 

ػػػػػػػػفى  ...  (ِ) ادي  ىيػػػػػػػػالى ىىٍيػػػػػػػػده كى  وي ا ييقػػػػػػػػاؿي لىػػػػػػػػمى
 

 بف زىير:اد لكعب ػو كأنش داؿػر الػؾ فجػًد مالػ: ىي(ّ)ي ػف األعرابػى ابػكحك
 لىيىػػػػػا لىقيٍمػػػػػتي  ًبٍكػػػػػرنا آذىنىػػػػػتٍ  أىنَّيىػػػػػا لىػػػػػكٍ 

 

ػػػا ىىٍيػػػدً  يىػػػا ... ػػػفىا آذىنىػػػتٍ  لىػػػكٍ  أىكٍ  لىػػػؾً  مى (ْ)نىصى
 

 

 بينما حكى غيره أنو يقاؿ: ىيدى مالؾ بفتي الداؿ.
 : لقيو فقاؿ لو: ىىٍيدى مالؾو كلقيتو: فما قاؿ لي: ىيدى مالؾ.(ٓ)قاؿ المحياني 
 : يقاؿ: ىىٍيدى ما أصحابؾو كيا ىيدى ما ألصحابؾ.(ٔ)كقاؿ الكسااي 

                                           

 .ُٕٔ/ُٓينظر: المساف )ىػ ل د(:  (1)

و كالمسػاف )ىػػ ٔٗ/ّو كشػرح المفصػؿ: َُٓمف البسيطو كىك إلبراىيـ بف ىرمة فى ديكانػو:  (2)
 .ُٕٔ/ُٓم د(: 

 .ُّٗ/ٔو كتيذيب المغة: ّٖٓ/ٗينظر: تاج العركس:  (3)

              مػػػف البسػػػيطو كىػػػك لكعػػػب بػػػف زىيػػػرو كلػػػيس فػػػى ديكانػػػوو كينظػػػر البيػػػت فػػػى: تيػػػذيب المغػػػة  (4)
 .ّٖٓ/ٗو كتاج العركس )ىػ م د(: ُٕٔ/ُٓو كالمساف )ىػ م د(: ُّٗ/ٔ)ىػ م د(: 

 . ّٖٓ/ٗتاج العركس:  ينظر: (5)

 .ّٖٓ/ٗينظر: السابؽ:  (6)
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ؿ : حكى لي عيسى بف عمر: ىىٍيدى مالؾو أم: ما أمريؾو كيقػا(ُ)كقاؿ األصمعي 
 لك شتمني ما قمت: ىىٍيدى مالؾ.

إذف فالعرب تقػكؿ: ىىٍيػدى مالػؾ بفػتي الػداؿ إذا اسػتفيمكا الرجػؿ عػف شػأف. كمػا 
 قكؿ ح تأبط شران: (ِ)تقكؿ: يا ىذا مالؾو كبيذه المغة ركل األصمعي 

يػػػػراؽً  ػػػػٍكؽو كاث الىػػػػؾى ًمػػػػٍف شى  يىػػػػا ىىٍيػػػػدى مى
 

مىػػػػػى األىٍىػػػػػكىاًؿ طىػػػػػرٌاؽً  ... ػػػػػرُّ طىٍيػػػػػؼو عى مى كى
(ّ) 

 

 كمعنى يا ىيدى مالؾ: ما حالؾو كما شأنؾ.
كأما حكاية ابف األعرابي: ىيًد مالؾ بجر الداؿو فيشيد ليا ما ركم عف يعقكب 

: ح... كًىػػٍدتي الرجػػؿ أىيػػديه ىيػػدناو إذا زجرتػػو عػػف الشػػيء كصػػرفتو عنػػوو (ْ)أنػػو قػػاؿ 
لػو ىيػده يقاؿ: ًىٍده يا رجؿو أم: أزلو عف مكضعوو كأنشػد بيػت بػف ىرمػة: فمػا يقػاؿ 

 كال ىاده.
أم: ال يحػػرؾو كال يمنػػع مػػف شػػيءو كال يزجػػر عنػػوو كيجػػكز مػػا يقػػاؿ لػػوو ىىٍيػػد 
: ىػادني  ٍو كغػاًؽو كنحػكهو كاليىٍيػدي مػف قكلػؾى بالخفض في مكضع رفع حكاية مثؿ: صى

 ىيدهو أم: كربنيو كقكليـ: مالو ىيده كال ىاده أم: ما يقاؿ لو ىيده كال ىاده ... ح.
 معمقػػان عمػػى قػػكؿ ابػػف ًىٍرمػػة: فمػػا يقػػاؿ لػػو ىيػػده كال ىػػاده:  (ٓ)كقػػاؿ ابػػف بػػرم

ح صكاب إنشاده: فما يقاؿ لو ىىٍيدو كال ىاًد فيككف ىىٍيًد مبنيان عمى الكسرو ككذلؾ ىاد 
 ... ح.

                                           

 . ّٖٓ/ٗينظر: السابؽ:  (1)

 . ّٖٓ/ٗالسابؽ:  ينظر: (2)

و كالركايػػة فيػػو: )يػػا عيػػد مالػػؾ(و كالجميػػرة: ُِٓمػػف البسػػيطو كىػػك لتػػأبط شػػران فػػى ديكانػػو:  (3)
 .ّٖٓ/ٗو كتاج العركس )ىػ م د(: ُٕٔ/ُٓو كالمساف )ىػ م د(: ُُّّ/ّو ٕٔٗ/ِ

 .ُٕٔ/ُٓينظر: المساف )ىػ ل د(:  (4)

 . ُٕٔ/ُٓينظر: السابؽ )ىػ ل د(:  (5)
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ممػػا سػػبؽ يتبػػيف أنػػو يجػػكز فػػي قػػكليـ: ىىٍيػػدى مالػػؾ بنػػاء )ىىٍيػػًد( عمػػى الكسػػرو 
 اقنا لما ركاه يعقكبو كابف برم.ككذلؾ: ىىاًدو كما حكى ابف األعرابيو ككف

كمف ىنا يظير لنا أثر حكاية ابف األعرابي فى قبكؿ بنػاء )ىيػًد( عمػى الكسػرو 
 ككذلؾ )ىاًد(.

 استعم ل )وهب( بمعنى )جعل( مالزم ً للمضى:

             يقػػػاؿ: ىبنػػػي فعمػػػت كػػػذا: أحسػػػبنيو كأعػػػديدينيو كىىػػػٍب فعننػػػا منطمقنػػػا: أحسػػػبوو 
                 طو كال يسػػػػػتعمؿ منػػػػػو مػػػػػاضو كال مسػػػػػتقبؿ فػػػػػي ىػػػػػػذا كىػػػػػي كممػػػػػة ل مػػػػػر فقػػػػػ

 .(ُ)المعنى 
قػػاؿ األصػػمعي: ح تقػػكؿ العػػرب: ىبنػػي فعمػػت ذلػػؾو أم: أحسػػبني فعمػػت ذلػػؾو 
كأعددنيو كال يقاؿ في الكاجب: قد كىبتؾ كما يقاؿ: ذرنيو كدعنيو كال يقػاؿ: كذرتػؾ 

(ِ). 
ةو أعطيتػػو بػػع عػػكض كالفقيػػاء كيقػػاؿ أيضػػان: كىبػػت لزيػػدو مػػاالنو أىبػػو لػػو ىبػػ

 يقكلكنو.
ػػػػػو عمػػػػػػى أف يضػػػػػػمف )كىػػػػػػب( معنػػػػػى )جعػػػػػػؿ( فيتعػػػػػػدل بنفسػػػػػػو إلػػػػػػى  جِّ كي              كى

 .(ّ)مفعكليف
كركل الزبيػػدمو كغيػػره عػػف ابػػف األعرابػػي أنػػو حكػػى: كىبنػػي ا  فػػداؾو أم: 

ًعمت فداؾ  كيًىٍبتي فداؾو أم: جي  .(ْ)جعمني فداؾو كى

                                           

 . َُٗٓ/ِينظر: المعجـ الكسيط:  (1)

 )ك ىػ ب(. ُِْ/ُٓالمساف:  (2)

 )ك ىػ ب(. ِٗٗ/ِالمصباح المنير:  ينظر: (3)

 ج العركس )ك ىػ ب(. ينظر: تا (4)
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ليؿ عمػى اسػتعماؿ )كىػب( بمعنػى )جعػؿ( مػف أفعػاؿ ففي حكاية ابف األعرابي د
 –التحكيؿ: كىي التي تدؿ عمى تحكؿ الشيءو كانتقالو مف حالة إلى أخرلو كتسمى 

 .(ِ)و ألف كؿ فعؿ منيا بمعنى ح صير ح (ُ)أفعاؿ التصيير  –أيضان 
 : ح منيػػا: كىػػب حكػػى -فػػي حديثػػو عػػف أفعػػاؿ التصػػيير  –قػػاؿ ابػػف أـ قاسػػـ 

كىبني ا  فداؾو ككيىبت فداؾ حو قاؿ: كال تستعمؿ إال بصيغة الماضي ابف األعرابي: 
 .(ّ)... ح 

 .(ْ)قيؿ: كىك معـز لممضى؛ ألنو إنما سمع في مثؿو كاألمثاؿ ال يتصرؼ فييا
عمػى ىػذه الحكايػة بقكلػو: ح كمػف  –في المصباح المنيػر  –كقد عمؽ الفيكمي 

 .(ٓ)ـ يسمع في كعـ فصيي ... ح كعميـ: )كىبني ا  فداؾ( أم: جعمنيو لكف ل
فكاضي أف الفيكمي قد أكرد ىذه الحكاية دكف أف ينسبيا إلى ابف األعرابػي إال 
 أنو يذىب إلى أنيا حكاية شاذةو كنادرة لككنيا لـ تسمع في كعـ فصيي عف العرب.

                                           

 . ّّْينظر: المذكرات النحكية:  (1)

عىٍمنىػاهي ىىبىػاء مَّنثيػكرنا كىي سبعة: جعؿ نحك قكلو تعالى:  (2) ػؿو فىجى ًمميػكا ًمػٍف عىمى ػا عى قىًدٍمنىا ًإلىى مى  وكى
 كصػػير نحػػك: صػػيرت الطػػيف خزفػػانو ككىػػب نحػػك: كىبنػػي ا  فػػداؾو أم: صػػيرنيو كتػػرؾ نحػػك:

 تىرىٍكنىا ًاذو يىميكجي ًفي بىٍعضو  كى ـٍ يىٍكمى يي ًميعن  و كاتخذ كقكلو تعالى: بىٍعضى ـى خى ذى الٌموي ًإٍبرىاًىي  و كىاتَّخى
مىٍيػًو أىٍجػرنا كتخذ كقكلو تعالى:  ػٍذتى عى تَّخى لىػٍك يىػريدُّكنىكيـ مِّػف  فػي قػراءةو كرد كقكلػو تعػالى:   الى
ـٍ كيفَّاران  اًنكي  . ّّْذكرات النحكية شرح األلفية: . ينظر: المبىٍعًد ًإيمى

 .ّْٔ/ٔلـ أقؼ عميو فيما بيف يدم مف كتبوو كينظر: تيذيب األفعاؿ:  (3)

 ينظر: السابؽ. (4)

 .ِٗٗ/ِالمصباح المنير:  (5)
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ُّٔ 

كقد كصؼ أبك جعفر النحاس ىػذه الحكايػة أيضػان بالشػذكذ بعػد أف نسػبيا إلػى 
بي حيث قاؿ: ح كال يقاؿ: كىبني إال في لغػة شػاذة حكػى ابػف األعرابػي أنػو ابف األعرا

 .(ُ)حكاىاو قاؿ: يقاؿ: كىبني ا  فداؾ ح 
ػا لممضػى بنػاء  كيظير لي ممػا تقػدـ أف اسػتعماؿ )كىػب( بمعنػى )جعػؿ( معزمن
عمى ما حكاه ابف األعرابػي مػف قػكليـ: )كىبنػي ا  فػداؾ( بمعنػى جعمنػي. ال ينبغػي 

عميو؛ ألنيا حكايػة شػاذةو كنػادرة؛ ألنيػا لػـ تسػمع فػي كػعـ فصػيي سػكاء  أف يقاس
( أك كػعـ العػرب الػذيف يحػتج بكعميػـو إال فػي في القرآف الكريـو أك كػعـ النبػي )

ىػػػذا الشػػػاىد الػػػذم حكػػػاه ابػػػف األعرابػػػيو كالشػػػاىد الكاحػػػدو أك الشػػػاىديف ال ينبغػػػي 
ب البصػػرييفو أمػػا الككفيػػكف فقػػد االعتػػداد بيمػػا فػػي التقعيػػد النحػػكم كمػػا ىػػك مػػذى

تساىمكا فػي ذلػؾو كتكسػعكا فيػوو فأخػذكا بكػؿ مػا سػمع مػف العػرب ميمػا كػاف نػادرانو 
 كمعمـك أف ابف األعرابي مف الككفييف.

 كسر السي  م  )عسى(:

اؿ كضعت لمداللػة عمػى قػرب ػو كىي أفع(ِ)عسى فعؿ ناس  مف أخكات ح كاد ح 
 اعؿ فيوو أك رجاء حصكلو لوو كتسمى حصكؿ الخبر لفاعمياو أك شركع الف

                                           

 لـ أقؼ عميو فيما بيف يدم مف كتبوو كينظر قكلو فى: تاج العركس: )ك ىػ ب(.  (1)

 كىي عمى ثعث أقساـ: (2)
 ربة: كىي: كادو ككربو كأكشؾو كسميت بذلؾ ألنيا تدؿ عمى قرب حدكث الخبر.أفعاؿ المقا -ُ
أفعاؿ الرجاء: كىي: عسىو كحرلو كاخمكلؽ مثؿ: عسى الطالب أف يػنجيو كسػميت بػذلؾ؛ ألنيػا تػدؿ  -ِ

 عمى رجاء حصكؿ الخبرو كتكقعو.
ح الػػدرسو أفعػػاؿ األخػػذ كالشػػركع: كىػػي: جعػػؿ كطفػػؽو كأخػػذو كعمػػؽو كأنشػػأ نحػػك: جعػػؿ المػػدرس يشػػر  -ّ

كسػػميت بػػذلؾ ألنيػػا تػػدؿ عمػػى االبتػػداء فػػي حػػدكث الخبػػر كتسػػميتيا جميعػػان بأفعػػاؿ المقاربػػة مػػف بػػاب 
 .ٖٓ/ُو كجامع الدركس العربية: ّٖٔو ِّٕ/ْتسمية الكؿ باسـ البعض. ينظر: شرح المفصؿ: 



 

  

 

 
 كأثرىا في الدرس النحكم كالصرفي حكايات ابف األعرابي

 

ُّٕ 

 .(ُ)أفعاؿ المقاربة 
 لمنحػػاة: أقػػكاؿ ثعثػػة ففييػػا )عسػػى( إال كأخكاتيػػا حو كػػاد ح فعميػػة فػػي خػػعؼ كال

و كمػف كافقيػـ القػاامكف: بػأف )عسػى( فعػؿ بػدليؿ (ِ)أصحيا ما ذىب إليو البصػريكف
سػاكنة بيػاو نحػك: اتصاؿ تاء الفاعؿ بيا نحك: عسيتو ككذلؾ اتصاؿ تاء التأنيػث ال

و كطمػعو كىػك جامػد  عست فاطمة أف تنجيو كىي فعؿ مف أفعاؿ المقاربةو كفيو ترجو
 . (ّ) يخرج أف زيد عسى تقكؿ: ،الحاؿ فى جاء لما الماضي بمفظ كقع ألنو ال يتصرؼو

و ككثيػػػر مػػػف المفسػػػريف فسػػػركا )عسػػػى(و  قػػػاؿ الراغػػػب: ح عسػػػى طمػػػعو كتػػػرجو
و كقػال  –تعػالى  –كا: إف الطمػعو كالرجػاء ال يصػي مػف ا  ك)لعؿ( في القػرآف بػالعـز

كىك قصكرو كذلؾ أف ا  تعالى إذا قاؿ ذلؾ فذكره ليككف اإلنساف منو عمى رجاء ال 
ٍيػره  راجيػانو قػاؿ ا  تعػالى  –تعالى  –أف يككف ىك  كىعىسىػى أىف تىٍكرىىيػكٍا شىػٍيانا كىىيػكى خى

ـٍ   .(ٓ)... كتأتي لمشؾو كاليقيف ح (ْ) لَّكي
                                           

 . َِٖو كاليداية في النحك: ّٕٔو ِّٕ/ْشرح المفصؿ:  ينظر: (1)

 .َْ/ّٗو كتاج العركس: ِِٔ/ُيؿ: ينظر: شرح ابف عق (2)

أما القكؿ الثاني: أنيا حرؼ ترج في جميع األحكاؿ سكاء اتصؿ بيا ضػمير الرفػع أك النصػبو  (3)
أك لػػـ يتصػػؿ بيػػا أحػػدىماو كىػػذا قػػكؿ جميػػرة الكػػكفييفو كمػػنيـ ثعمػػب كتػػبعيـ عمػػى ذلػػؾ ابػػف 

 السراج.
 ر: ػكؿ الشاعػي قػا فػو كم بػأما القكؿ الثالث: أنيا حرؼ ترج إذا اتصؿ بيا ضمير نص

ٌميىا   بىشىكى فىآًتى نىٍحكىىىا فىأعيكديىىا فىقيٍمتي عىسىاىىا نىاري كىٍأسو كىعى
 فإذا لـ يتصؿ بيا ضمير نصب فيي فعؿو كىك قكؿ سيبكيو شي  النحاة.

و كينظػػر قػػكؿ سػػيبكيو فػػي: ِِٔ/ُشػػرح ابػػف عقيػػؿ:  ينظػػر قػػكؿ ثعمػػبو كابػػف السػػراج فػػى:
 .ّْٕ/ِالكتاب: 

 [ سكرة: البقرة. ُِٔمف ارية ]  (4)

 .ُْ/ّٗلـ أقؼ عميو فيما بيف يدم مف كتبوو كينظر قكلو في: تاج العركس:  (5)
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ُّٖ 

بُّػػوي ًإف  إال قكلػو تعػالى:  (ُ)كعسػى مػف ا  إيجػاب فػي جميػػع القػرآف  عىسىػى رى
ا   .(ّ)و (ِ) طىمَّقىكيفَّ أىف ييٍبًدلىوي أىٍزكىاجن

 كحكى ابف األعرابي )عًسى( بكسر السيف مف ح عسى ح.
قاؿ أبك حياف: ح كحكى ابف األعرابي عًسػىو كفػي الترشػيي: فػي عسػى لغتػاف: 

يفو مثػػؿ: مضػػىو كعىًسػػى بكسػػرىا. مثػػؿ: رًضػػىو فػػإف أضػػمرتى فيػػو عسػػى بفػػتي العػػ
و  كثنيػػت كجمعػػت فعمػػى ىػػاتيف المغتػػيف: زيػػد عسىػػى كعسىػػياو عسىػػكاو عسىػػٍت كعسىػػٍيتي
و كعًسػيناو  كعسىيناو كعسىٍيف ىذا في لغة مف فتيو كعىًسىو كعًسيا كعًسػيكا ككعًسػيىتى

ػػػييت و كعىسى ػػػٍيتى ذا خاطبػػػت فػػػيمف فػػػتي: لقػػػد عسى ػػػٍيًتو كعًسػػػيفو كاث وو كعىسى ـى ػػػٍيت ماو كعىسى
و كفػػيمف كسػػر: لقػػد عًسػػيتو كعًسػػيتماو كعًسػػيتـو كلقػػد عًسػػيًتو كعًسػػيتيما  كعسىػػٍيتفى

 اىػ. (ْ)كعًسيتف 
كقاؿ السيكطي: ح ككسر السػيف مػف )عسػى( لغػةو حكػى ابػف األعرابػي عىًسػىو 

و كعًسينىا كعًسيتي  و كعًسيفى ذا اتصؿ بيا ضمير الرفع نحك: عًسيتي و كاث ـ جاز فيك عسو
فييا الفتيو كالكسرو كالفتي أكثرو كأشيرو كقرئ بالكجييف في السبع أما مع ضػمير 

 .(ٓ)النصب فميس: إال الفتي ح 
فبناءن عمى ما حكاه ابف األعرابي يجكز في )عسى( كسر سينياو كفتحياو كقػد 
قيد النحػاة كسػر السػيف مػف )عسػى( فػي حالػة مػا إذا أسػندت إلػى تػاء الضػميرو أك 

                                           

 السابؽ نفسو. ينظر: (1)

 [سكرة: التحريـ. ٓمف ارية ]  (2)

نقؿ عف أبي عبيدة: ح جاء عمى إحدل لغتي العػرب؛ ألف عسػى فػي كعميػـ رجػاء كيقػيف كمػا  (3)
 .ُْ/ّٗ. ينظر: تاج العركس: في الصحاح ح

 . ُِِّاالرتشاؼ:  (4)

 .ُْٓ/ُاليمع:  ينظر: (5)



 

  

 

 
 كأثرىا في الدرس النحكم كالصرفي حكايات ابف األعرابي

 

ُّٗ 

فىيىػػٍؿ  كقػػرأ عاصػػـ  (ُ)نسػػكةو أك نػػا الفػػاعميفو كالفػػتي أكلػػى؛ ألنػػو األصػػؿ نػػكف ال
لٍَّيتيـٍ عىسً   بكسر السيفو كقرأ الباقكف ح عسيتـ ح بفتحيا. (ِ)  ٍيتيـٍ ًإف تىكى

مما سبؽ يتضي أثر حكاية ابف األعرابي كاعتداد النحاة بيا في تجكيزىـ كسػر 
ءات الصػػحيحة المتػػكاترةو كبالتػػالي سػيف )عسػػى( حيػػث كرد ذلػؾ فػػي قػػراءة مػػف القػرا
 فيي يحتج بياو كال يصي إنكارىاو أك تضعيفيا.

 استعم ل الفعل )َمّر( متعدي ً إلى المفعول به:

ػػٌر بػػوو ال عمػػى الحػػذؼو كلكػػف عمػػى  ػػٌر زيػػدان فػػي معنػػى مي حكػػى ابػػف األعرابػػي: مي
 .(ّ)التعدم الصحيي 

ػ رَّهو كمػر بػو جػاز عميػوو قاؿ ابف سيده: مر يمر مران كمػركران: جػاءو كذىػبو كمى
كىذا قد يجكز أف يككف مما يتعدل بحرؼو كغير حرؼو كيجكز أف يككف مما حذؼ 

 .(4)فيو الحرؼ فأكصؿ الفعؿ 
 .(5)كمنع ذلؾ ابف ىشاـ فقاؿ: ح ال يجكز مررت زيدان ح 

 حػذؼ فػإذا الجػرو حػرؼ بحػذؼ يتعػدل قػد الػعـز الفعػؿ أف النحكيكف ذكر كقد
 نػزع أك البصػرييفو عنػد بػو مفعػكؿ أنػو عمػى حذفػو بعػد ركرالمجػ نيصب حرؼ الجر
ػعن  كقكلو تعالى:  (6)عند الككفييف الخافض كىاٍختىارى ميكسىى قىٍكمىوي سىػٍبًعيفى رىجي

أم  (7)

                                           

 .ُِٗ/ُينظر: جامع الدركس العربية:  (1)

 .َِّ/ِ[ سكرة: محمدو كينظر القراءة فى: النشر:  ِِمف ارية ]  (2)

 . ِٕ/ُّو كالمساف: )ـ ر ر(: َُِ/ُْتاج العركس )ـ ر ر(:  ينظر: (3)

 .َُِ/ُْكس )ـ ر ر(: ينظر: تاج العر  (4)

 .ُّٖ/ِأكضي المسالؾ:  (5)

 .ْٓ/ِاألجكبة الجمية:  ينظر: (6)

 [ سكرة: األعراؼ. ُٓٓمف ارية ]  (7)
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َُْ 

ـٍ  أم مف قكموو كقكلو تعالى:  بَّيي كٍا رى أم: بػربيـو كمنػو قػكؿ   (1)أىالى ًإفَّ ثىميكدى كىفري
 جرير:

كفى  ػػػػػػػػرُّ لىػػػػػػػػـٍ  الػػػػػػػػدِّيارى  تىمي ػػػػػػػػكا كى  تىعيكجي
 

ـي  ... مىػػػػػػػػػػػػػػػػىَّ  كعميكيػػػػػػػػػػػػػػػػ ـي  إذان  عى ػػػػػػػػػػػػػػػػرىا حى
(ِ) 

 

إال فػػي )أٍفو  (ّ)كحػػذؼ حػػرؼ الجػػر بعػػد الفعػػؿ الػػعـز سػػماعي ال يقػػاس عميػػو 
ـٍ ًذٍكػره  كقكلو تعالى:  (ْ)كأٌف ح فيك جااز قياسان بشرط أمف المبس ػاءكي ًجٍبتيـٍ أىف جى أىكىعى

ـٍ  ؿو مِّنكي مىى رىجي ـٍ عى بِّكي شىػًيدى المٌػوي  أم مف أف جاءكـو كقكلو سػبحانو:  (ٓ) ًذٍكره مِّف رَّ
 أم بأنو. (ٔ) أىنَّوي الى ًإلىوى ًإالَّ ىيكى 

فػػإف لػػـ يػػؤمف المػػبس لػػـ يجػػز حذفػػو قبميػػاو فػػع يجػػكز أف تقػػكؿ: ح كرغبػػت أف 
تفعؿ ح إلشكاؿ المراد بعد الحذؼو فع يفيػـ السػامع مػاذا أردت ر أرغبتػؾ فػي الفعػؿو 

 (ٕ)يجػػب ذكػػر الحػػرؼ ليتعػػيف المػػراد إال إذا كػػاف اإلبيػػاـ مقصػػكران أك رغبتػػؾ عنػػوو ف
 .(ٖ)لتعمية المعنى المراد عمى السامع 
                                           

 [ سكرة: ىكد. ُٖمف ارية ]  (1)

و كالركايػػة فيػػو: )أتمضػػكف الرسػػـك كال تحيػػى(و ِٖٕ/ُمػػف الػػكافرو كىػػك لجريػػر فػػي ديكانػػو:  (2)
و كبػػع نسػػبة فػػي: َٔٓ/ِو كالمقاصػػد النحكيػػة: ِِٔ/ِو كالػػدرر: َّٓكتخمػػيص الشػػكاىد: 

  . ِْٕو كرصؼ المباني: َُّ/ٗو ٖ/ٖشرح المفصؿ: 

يصػػاؿ الفعػػؿ بنفسػػو بػػع كاسػػطةو  (3) كيسػػمى ىػػذا الصػػنيع بالحػػذؼ كاإليصػػاؿو أم حػػذؼ الجػػار كاث
: إنو قياسيو كالجميكر عمى أنو سماعي.   كاسطةو كقاؿ قـك

 .ْٖ/ُينظر: جامع الدركس العربية: 

 العربيػػة: الػػدركس كجػػامع وُُٕ/ِ عقيػػؿ: ابػػف كشػػرح وِٓٔ/ِ المقاصػػد: تكضػػيي نظػػر:ي (4)
ّ/ُّٗ. 

 [ سكرة: األعراؼ.  ِٔمف ارية ]  (5)

 [ سكرة: آؿ عمراف. ُٖمف ارية ]  (6)

 .ُّٗ/ّينظر: جامع الدركس العربية:  (7)

مف ذلػؾ قػكؿ بعػض كندر بقاء االسـ مجركران بعد حذؼ حرؼ الجر في مكاضع حذفو قياسانو ك  (8)
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ُُْ 

غيػر  مع الجار حذؼ يجيز أنو (ُ)األصغر األخفش إلى النحكييف بعض نسب كقد
 أفو كأٌف قياسان إذا تعيف الجار كما في نحك: خرجت الدارو ألنو ال لبس في ذلؾ.

نمػا مذىبػو أف يكػكف الفعػؿ متعػديان كالتحقيؽ أف ما ن سب إليػو لػيس مذىبػوو كاث
لػى آخػر بحػرؼ جػر فحيناػذ يجػكز حذفػو  و كيؤيػد ذلػؾ (ِ)بنفسو إلى مفعكؿ كاحدو كاث

قكلو ح كال يجكز مررت زيدانو كأنت تريد مررت بزيد... كلػيس ىػذا بمنزلػة مػا يتعػدل 
 .(ّ)إلى مفعكليف ح 

 ثـ أجاب عف ركاية بيت جرير: 
كفى  ػػػػػػػػرُّ لىػػػػػػػػـٍ  الػػػػػػػػدِّيارى  تىمي ػػػػػػػػكا كى  تىعيكجي

 

ـي  ... مىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىَّ  كعميكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ـي  إذان  عى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىا  حى
 

كركاية بعضيـ ليا: أتمضكف الديار: بأف الركاية مغيرةو كركل ىك بسنده مػف 
 .(ْ)جرير: مررتـ بالديار كلـ تعكجكا 

و كأف مػا كرد فػي حكايػة ابػف (ٓ)فدؿ ىذا عمى أنػو فػرؽ مػف تعديػو بغيػر حػرؼ
ميٌر زيدانو أك مررت زيدان بحذؼ حرؼ الجرو كنصب ما بعده فػي  األعرابي مف قكليـ:

 غير مكاضع حذفو قياسان شاذ لـ يثبت إال في ضركرة الشعر.

                                                                                                           

بعػػض العػػربو كقػػد سػػاؿ: كيػػؼ أصػػبحت ر فقػػاؿ ح خيػػر إف شػػاء ا  ح أم: عمػػى خيػػر كقػػكؿ 
 الشاعر: 

 أشارت كميب باألكؼ األصابع  إذا قيؿ أم الناس شرٌّ قبيمة 
 أم إلى كميبو كمثؿ ىذا شذكذ ال يمتفت إليو ألف استعمالو قد يكىـ أف الفعؿ متعد بنفسو.

 .ِٖ/ِينظر: دليؿ السالؾ: 

 .ُّٕٓو كاالرتشاؼ: ْْٕو كالجنى الداني: ُّٖ/ْينظر: شرح الكافية لمرضي  (1)

 .ِٕٗ/ُينظر: نزع الخافض في الدرس النحكم:  (2)

   .ِٕٗ/ُو كنزع الخافض في الدرس النحكم: ِّ/ُالكامؿ:  (3)

    . ِٕٗ/ُنزع الخافض في الدرس النحكم:  (4)

 كالمساف )ـ رر(.و َُِ/ُْينظر: تاج العركس )ـ رر(:  (5)



 

  

 

 
 كأثرىا في الدرس النحكم كالصرفي حكايات ابف األعرابي

 

ُِْ 

قاؿ ابف جني: ح كلك قمت مررت زيػدانو أك عجبػت بكػرانو فحػذفت حػرؼ الجػر لػـ 
 .(ُ)يجز ذلؾ إال في ضركرة الشعر ح 

يكرة إال فػػي شػػيء حكػػاه ابػػف كقػػاؿ أيضػػان: ح ال تقػػكؿ مػػررت زيػػدان فػػي لغػػة مشػػ
 .(ِ)األعرابي... كلـ يركه أصحابنا ح 

بقكلػو:  تعكجػكا( كلػـ الديار )تمركف جرير بيت ركاية عف أيضان  الرضي أجاب كقد
 .(ّ)ح  الديار تجكزكف أم المتعدم: معنى العـز ضمف يقاؿ: أف ىذا مثؿ في كاألكلى ح

عرابي قميػؿ جػدان عنػد العػرب فيذا كنحكه يدؿ عمى أف ما كرد في حكاية ابف األ
 .(ْ)فع يقاس عميوو ألف استعمالو قد يكىـ أف الفعؿ متعد بنفسو 

فقد أثرت ركاية ابف األعرابي في ىذا الخعؼ النحكم الذل دار بيف النحاة فػي 
 جكاز حذؼ حرؼ الجار مف الفعؿ العـز في غير الضركرة.

 و ال ؟المصدر هت قولةم: بةًرا له  هل له هعل مستعمل ي

و فػػي (ٓ)ذكػػر النحكيػػكف أف المصػػدر الكاقػػع مفعػػكالن مطمقػػان يجػػب حػػذؼ عاممػػو 
مكاضػػع منيػػا أف يكػػكف المصػػدر بػػدالن مػػف المفػػظ بالفعػػؿ سػػكاء كػػاف فعػػعن مسػػتعمعن 

                                           

 .َُِ/ُْو كتاج العركس )ـ ر ر(: ٖٔ/ِو كسر الصناعة: ُِّ/ِينظر: الخصااص:  (1)

 ينظر: السابؽ. (2)

 . ُّٖ/ْشرح الكافية:  (3)

 .ّّٕ/ُينظر: دليؿ السالؾ:  (4)

يجكز حذؼ عامؿ المصدر إذا دؿ عميو دليؿ لفظي كقكلؾ: حثيثان لمػف قػاؿ: أم سػير سػرت ر  (5)
نكم كقكلؾ: تأىبان ميمكنان لمف رأيتػو يتأىػب لسػفرو كحجػان مبػركران لمػف قػدـ سرت ر أك دليؿ مع

 مف حج. 
 .  . ٕٗ/ِينظر: اليمع: 



 

  

 

 
 كأثرىا في الدرس النحكم كالصرفي حكايات ابف األعرابي

 

ُّْ 

كػػػ )دفػران( بمعنػى نتنػانو كأفػػةو كىػي كسػ  األذفو كتفػػةو  (ُ)كسػقيانو كرعيػانو أك ميمػعن 
 .(ِ)ة فعؿ مف معناىا كىي كس  األظفارو فيقدر لمثعث

 و كمنو قكؿ الشاعر:(ّ)كاختمفكا في قكليـ: بيران لوو أم تعسانو كغمبة 
: بىٍيػػػػػػػرىا ـٌ قىػػػػػػػاليكا تيًحبُّيىػػػػػػػا قيٍمػػػػػػػتي  ثيػػػػػػػ

 

ًب  ... ػػػػػػى كىالًكػػػػػػػعى صى ػػػػػػدىدى الػػػػػػػٌنٍجـً كىالحى  (ْ)عى
 

 –أف )بيػػرا( لػػو فعػػؿ فػػي الػػدعاء عمػػى القػػـك  (ٓ)فػػالمحكى عػػف ابػػف األعرابػػي 
 ا و أم: غمبيـ.يقاؿ: بيرىـ 

فػػي حػػد  –أنػػو ال فعػػؿ لقػػكليـ: بيػػران لػػو  (ٕ)و كمػػف كافقػػو (ٔ)كمػػذىب سػػيبكيو 
نمػػا نصػػب عمػػى تػػكىـ الفعػػؿو كىػػك ممػػا ينتصػػب عمػػى إضػػمار الفعػػؿ غيػػر  الػػدعاء كاث

 .(ٖ)المستعمؿ إظياره 
ًكي عف ابف األعرابي ىك الصحيي حيػث كرد فػي كتػاب العمػات أف بيػران  كما حي

قاؿ صاحب العمات: ح... كمعنى بيران ليـ: غمبة ليػـ كقيػرانو كأنػو  لو فعؿ مستعمؿو

                                           

 أم: غير مكضكع في لساف العرب. (1)

 . ٖٕ/ِو كاليمع: َّٗ/ُو كشرح الرضى: ِّٗاإلنصاؼ:  ينظر: (2)

 .   .ُُِ/ْينظر: المحكـ:  (3)

و كفيو )التػراب( بػدؿ )الكػعب(و كالكتػاب َٓة فى ديكانو: مف الخفيؼو كىك لعمر بف أبى ربيع (4)
 . ُِٔ/َُو كتاج العركس: ِٕٖ/ٔو كتيذيب المغة ُُّ/ُ

 . ٖٕ/ِو كاليمع: َُّٔاالرتشاؼ:  ينظر: (5)

 . ُّّ/ُينظر: الكتاب:  (6)

 . َّٗ/ُو كشرح الرضي: ْٕٓ/ِينظر: شرح الجمؿ البف عصفكر:  (7)

نما ا (8) ختزؿ الفعؿ ىنا؛ ألنيـ جعمكه بدالن مف المفظ بالفعػؿ كمػا جعػؿ الحجػر قاؿ سيبكيو: ح... كاث
الحجر بدالن مف احذرو ككذلؾ ىذا كأنو بػدؿ مػف سػقاؾ ا و كرعػاؾ ا و كمػف خيبػؾ ا و كمػا 
جاء منو ال يظير لو فعؿ عمى ىذا المثاؿ نصبو كأنؾ جعمت )بيران( بدالن مف بيػرؾ ا و فيػذا 

  .ُِِ/ُ. الكتاب: تمثيؿ كال يتكمـ بو... ح اىػ



 

  

 

 
 كأثرىا في الدرس النحكم كالصرفي حكايات ابف األعرابي

 

ُْْ 

دعػػاء عمػػييـ بالغمبػػةو قػػالكا: كمػػف ذلػػؾ قػػكليـ: بيػػر القمػػر الككاكػػب إذا قػػكم ضػػكؤه 
 .(ُ)فغمب ضكء الككاكب... ح 

كقػاؿ أبػك حيػػاف: ح فأمػا بيػػران ففسػره سػيبكيو بتبػػانو كجػاء )بيػػران( بمعنػى عجبػػانو 
و حكػى ابػف األعرابػي فػي الػدعاء عمػى القػـك فقيؿ: ال فعؿ لػوو كا ألفصػي أف لػو فعػعن

 .(ِ)بيرىـ ا و أم: غمبيـ ح 
مما سبؽ يتبيف أف ما حكاه ابف األعرابي ىك األفصيو كعميو فإف المصدر في 
قػػكليـ حبيػػران لػػوح يكػػكف منصػػكبان بفعػػؿ مسػػتعمؿو ال ميمػػؿو إال أف ىػػذاو كشػػبيو مػػف 

غير المستعمؿ إظياره كجكبانو ألنيـ جعمكه بػدالن  المصادر ينتصب عمى إضمار الفعؿ
 مف المفظ بالفعؿو كال يجمع بيف البدؿو كالمبدؿ منو.

فانظر كيؼ أثرت حكاية ابف األعرابي في صحة ما ذىب إليو أبك حياف مف أف 
 )بيران( لو فعؿو كىك مستعمؿ فى فصيي الكعـ.

                                           

 .ُِْ/ُالعمات:  (1)

 . َُّٔينظر: االرتشاؼ:  (2)



 

  

 

 
 كأثرىا في الدرس النحكم كالصرفي حكايات ابف األعرابي

 

ُْٓ 

 استعم ل )ال م ل م ( استعم ل السيم :

عرابي في نكادره: ح ال مثؿ ما ح بمعنػى ح ال سػيما حو كأنػو يرفػع مػا حكى ابف األ
 .(ُ)بعدىاو كيجر كما بعد ح ال سيما ح

 وهيم  يلت تبيي  ذلك: 

و كىك )سى( ضـ إلييا (ِ)ذكر بعض النحكييف أف ح ال سيما ح كممة يستثنى بيا
ـ أحكاميا )ما(و كمعناىا التخصيص ك السٌي: المثؿو كقكليـ: سياف أم: مثعفو كأى

اإلعرابية ما يمي: إف تعىا معرفة مجركرة نحك: ال سيما زيدو فجرىػا باإلضػافة عمػى 
أف تجعؿ )ما( زاادة(و كزيادة )ما( بيف المضافيف مسىػمىكىعةو كيجػكز حػذفيا نحػك: ال 

 .(ْ)و نص عميو سيبكيو(ّ)سي زيد

                                           

 .ِٖٗ/ِو كاليمع: ُِٓٓينظر: االرتشاؼ:  (1)

 جعػػؿ السػػيما مػػف أدكات االسػػتثناء ىػػك مػػذىب الكػػكفييف كجماعػػة مػػف البصػػرييف كػػاألخفشو   (2)
 كأبي حاتـو كالفارسيو كالنحاسو كابف مضاء. 
دو فقد خالفيـ زيػد فػي أنػو أكلػى بالقيػاـ مػنيـو فيػك مخػالؼ فػي ككجيو: قاـ القـك السيما زي 

 الحكـ الذم ثبت ليـ بطريؽ األكلكية.
         كرده ابػػػف مالػػػؾو كالسػػػيكطي؛ ألنػػػو مشػػػارؾ ليػػػـ فػػػي القيػػػاـو كلػػػيس تأكيػػػد القيػػػاـ فػػػي حقػػػو  

 يخرجػػو عػػف أف يكػػكف قاامػػانو كممػػا يبطػػؿ ذلػػؾ دخػػكؿ الػػكاك عميػػوو كعػػدـ صػػعحية إال مكانيػػا
             بخػػػعؼ سػػػاار األدكاتو فالمػػػذككر بعػػػدىا لػػػيس مسػػػتثنىو بػػػؿ شػػػبو بػػػالحكـ المنسػػػكب كمػػػا 

 قبميا.
  .ُِٔ/ِو كاليمع: ْٖٕ/ُو كالممحة: ُّٖ/ِينظر: شرح التسييؿ:  

 . ُِٕ/ِينظر: اليمع:  (3)

 .ُِٕ/ِو كاليمع: ُُٕ/ِينظر: الكتاب:  (4)



 

  

 

 
 كأثرىا في الدرس النحكم كالصرفي حكايات ابف األعرابي

 

ُْٔ 

 .(ِ)يكطيالس كرده تحذؼو ال الزمة زاادة أنيا (ُ)الخضراكم ىشاـ ابف ـػكزع
ف كلييا اسـ معرفة مرفكع نحك: ال سيما زيدهو فيك خبر لمبتدأ محذكؼ عمى  كاث
أف تجعؿ )ما( مكصكلة بمعنى )الذم( مجركرة بإضافة )سى( إلييػاو كالجممػة صػمةو 

 .(ّ)كالتقدير: ال سي الذم ىك زيد 
                    أف تكػػػػػػػكف )مػػػػػػػا( نكػػػػػػػرة مكصػػػػػػػكفةو كالجممػػػػػػػة  (ْ)كأجػػػػػػػاز ابػػػػػػػف خػػػػػػػركؼ 

 صفة.
ف تعىػا نكػرة جػاز فييػا األمػرافو كثالػثو كىػك النصػب و كقػد ركل باألكجػػو (ٓ)كاث

 الثعثة:
ػػػػػػاًليو  ًمػػػػػػٍنييفٌ  لػػػػػػؾى  يىػػػػػػكـو  ريبٌ  أال  صى

 

ػػػػػػػػػًؿ  ًبػػػػػػػػػدىارىةً  يػػػػػػػػػكـو  سػػػػػػػػػيَّمىا كىالى  ... ٍمجي (ٔ)جي
 

 

 

                                           

و الععمة أبك عبػدا  األنصػارم الخزرجػي األندلسػيمحمد بف يحيى بف ىشاـ الخضراكم ىك:  (1)
عمى التعميـو أخذىا عف ابف خػركؼ كمصػعب كالرنػدم كالقػراءات  في العربيةو عاكفان  كاف رأسان 

فصػػؿ المقػػاؿ فػػي أبنيػػة األفعػػاؿو المسػػااؿ  و:فيناصػػمػػف تك و عػػف أبيػػوو كأخػػذ عنػػو الشػػمكبيف
ىػػػ. ْٔٔتػػكفى سػػنة  رؼ فػػي األدبوالنخػػبو اإلفصػػاح بفكااػػد اإليضػػاحو كلػػو نظػػـ كنثػػر كتصػػ

 . ُِٕ/ِو كينظر: رأيو في اليمع: ِٕٔ/ُ :بغية الكعاةينظر: 

 . ُِٕ/ِينظر: اليمع:  (2)

 ينظر: السابؽ.  (3)

 .ُِٕ/ِاليمع:  لـ أقؼ عميو فيما بيف يدم مف كتبوو كينظر: (4)

 . ُّٖ/ِو كشرح التسييؿ: ٖٓ/ِينظر: شرح المفصؿ  (5)

و كشرح المفصؿ: ِّو كشرح القصااد السبع: َِالمرئ القيس فى ديكانو: مف الطكيؿو كىك  (6)
 . ُّٗو كبع نسبة فى: رصؼ المباني: ٖٔ/ِالمفصؿ: 

الشاىد فيو قكلو: ح... كال سيما يكـ بدارة جمجؿو حيث يجكز في )يكصو( الرفع عمى أنو خبر  
 لمبتدأ محذكؼو كيجكز فيو أيضان الجر عمى اإلضافةو كالنصب عمى التمييز.



 

  

 

 
 كأثرىا في الدرس النحكم كالصرفي حكايات ابف األعرابي

 

ُْٕ 

كأمػػا انتصػػاب المعرفػػة بعػػدىا نحػػك: كالسػػيما زيػػدانو فمنعػػو الجميػػكرو ككجيػػو 
 .(ُ)فة؛ كأف )السيما( نزلت منزلة )إال( في االستثناء بعضيـ بأف )ما( كا

 .(ِ)كرد: بأف المستثنى مخرجو كما بعدىا داخؿ مف باب أكلى 
 كأجيب: بأنو مخرج مما أفيمو الكعـ السابؽ مف مساكاتو لما قبميا.

 .(ّ)كعمى ىذا فيككف االستثناء منقطعان 
 بعدىا.  الكاقع االسـ عرابكاث  معناىاو حيث مف و(ْ))السيما( أحكاـ أىـ ىي ىذه

أمػػا حكايػػة ابػػف األعرابػػي إجػػراء )ال مثػػؿ مػػا( إجػػراء )ال سػػيما(و كأنػػو يرفػػع مػػا 
 بعدىا كيجر كما بعد ال سيما.

                 قبػػػػكؿ ىػػػػذه الحكايػػػػةو كاالعتػػػػداد  (ٓ)فظػػػػاىر كػػػػعـ أبػػػػي حيػػػػافو كالسػػػػيكطي
 بيا.

ال مثػؿ مػا( يرفػعو كيجػر قاؿ أبك حياف: ح كنص ابف األعرابي عمى أف ما بعد )
كما بعد ال سيماو كقاؿ كراع: السيماو كال مثػؿ مػاو كال ترمػا بمعنػى كاحػدو كذكػر ابػف 
             األعرابػػػػػيو كاألحمػػػػػر ح كلػػػػػك ترمػػػػػا ح بمعنػػػػػى السػػػػػيماو قػػػػػاؿ: إنػػػػػو ال يكػػػػػكف فييػػػػػا 

                                           

 .ُٕٖ/ُالمغني:  ينظر: (1)

 ينظر: السابؽ. (2)

 ينظر: السابؽ. (3)

             كمػػف أحكػػاـ ال سػػيماو أنػػو يجػػكز تخفيػػؼ اليػػاء مػػف السػػيماو فيقػػاؿ: السػػيما بإسػػكاف اليػػاءو  (4)
                    خعفػػػػػان البػػػػػف عصػػػػػفكرو كقػػػػػد أبػػػػػدلت العػػػػػرب سػػػػػيف سػػػػػيما تػػػػػاء فقػػػػػالكا: )التيمػػػػػا(. كأنػػػػػو 

الجممة بعدىا بالكاكو فع يقاؿ: السيما كاألمر كذاو كأنو ال تحذؼ )ال( مف )السػيما(؛ ال تجيء 
 . ُِٗ/ِو كاليمع: ُّٓٓ – ُِٓٓألنو لـ يسمع إال في كعـ المكلديف. ينظر: االرتشاؼ: 

 .ُِٗ/ِو كاليمع: ُِٓٓينظر: االرتشاؼ:  (5)
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 إال الرفع يعني في االسـ الذم بعد ح كلك تر ما ح كسبب ذلؾ أف )تر( فعػؿ فػع يمكػف
 .(ُ)أف تككف ما زاادة 

يتضي مما سبؽ أف )ال مثؿ ما( في حكاية ابف األعرابػي تشػارؾ )السػيما( فػي 
 معناىاو كفي أحكاميا اإلعرابيةو كاعتمد ذلؾ أبك حيافو كالسيكطي.

أما: ح ال تر ما حو ك ح لك تر ما ح فيما بمعناىا كلكنيما يخالفانيا في اإلعرابو 
ال يكػكف بعػدىا إال الرفػع؛ ألف ح تػر ح فعػؿ فػع يمكػف  كفي ضبط االسـ بعدىماو فإنػو

اعتبار )ما( بعده زاادة كيجر االسـ بعدىا باإلضافة؛ ألف الفعؿ ال يضػاؼو فتعػيف أف 
تككف )ما( مكصكلة كىي مفعكؿ )تػر( كالفاعػؿ ضػمير مسػتتر تقػديره: أنػتو كاالسػـ 

 .(ّ)و كالجممة صمة ح (ِ)بعدىا مرفكع خبران لمبتدأ محذكؼ 
 " ويد " بـ " على ": جر

 : جمس عمى كحًدهو بجر ح كحد ح بػ ح عمى ح.(ْ)حكى ابف األعرابي
 كالذل ذكره النحكيكف أف ح كحد ح مف الكممات المعزمة لإلضافة لفظانو كمعنىو

كىػك فػى األصػؿ  الحػاؿو عمػى منصػكبان  إال ح كحػد ح يكػكف كال ضػميرو إلى إال تضاؼ كال
ثفو كلـ يجمػعو يقػاؿ: جػاء زيػد كحػدىهو كجاػت كحػدىؾو مصدرو فمذلؾ لـ يؤنثو كلـ ي

 .(ٓ)كجاًت كحًدًؾو كجاتـ كحدكـو كجاتف كحدكفو كجانا كحدنا

                                           

 .ُّٓٓ – ُِٓٓينظر: االرتشاؼ:  (1)

 .ّٖٔ/ِو كالنحك الكافي: ُِٗ/ِينظر: اليمع:  (2)

ك ح تر ح بعد ح ال ح مجزـك بيا كىي ناىيةو كالتقدير في: قاـ القػـك الترمػا زيػده. ال تبصػر أييػا  (3)
المخاطػػب الشػػخص الػػذم ىػػك زيػػد فإنػػو فػػي القيػػاـ أكلػػى بػػو مػػنيـو أك غيػػر مجػػزكـو ك ح ال ح 

كالتقػدير: لػك تبصػر الػذم ىػك نافيةو كحذفت ألػؼ الفعػؿ شػذكذان أك لمتركيػبو ككػذا بعػد ح لػك ح 
 .َِِ/ِزيد لرأيتو أكلى بالقياـ منيـ. ينظر: اليمع: 

 .ِٗٔ/ِينظر: شرح الجمؿ البف عصفكر:  (4)

 .َِْ/ّينظر: شرح التسييؿ:  (5)
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 ترفعػػػو كال فػػػي الكػػػعـ كمػػػوو كال (كحػػػده)كالعػػػرب تنصػػػب قػػػاؿ الجػػػكىرل: ح ... 
 . (ُ) ...حهه كجيحيش كحدً ه كعيير كحدً تخفضو إال في ثعثة أحرؼ نسيج كحدً 

أنػػػو انتصػػػب  (ِ)كف فػػػى انتصػػػاب )كحػػػده( فمػػػذىب يػػػكنسكقػػػد اختمػػػؼ النحكيػػػ
 انتصاب الظرؼ.

كحجتو: أف معنى قكلػؾ: جػاء زيػد كحػده: جػاء زيػد عمػى انفػرادهو فكػأف أصػمو 
 جاء زيد عمى كحًدهو ثـ حذؼ حرؼ الجر.

كيؤيد مذىب يكنس مػا كرد فػى حكايػة ابػف األعرابػي مػف قػكليـ : جمػس عمػى 
 كحًدهو بجر )كحد( بػ )عمى(.

: ح أما يكنس فيدؿ عمى فساد مذىبػو أف (ّ)بف عصفكر ىذا المذىب قااعن كرد ا
ما ليس بزمافو كال مكاف ال ينبغى أف يجعػؿ ظرفػان بقيػاسو فػإف قيػؿ : قػد حكػى ابػف 
األعرابي : جمس عمى كحًدهو كجمسا عمى كحًدييماو كجمسكا عمى كحػًدييـو فػالجكاب 

ف؛ ألف ىذا يجعؿ مػف التصػرؼ القميػؿ : إف ىذا ال يقطع بمذىب سيبكيو عمى ما ييبىيَّ 
الذل جاء مثمو في : جحيش كحًدهو فيذا الذم حكى ابف األعرابػي ال حجػة فيػوح أىػػ 

. 
فمذىبػػو أف ح كحػدح مػػف األسػػماء التػى كضػػعت مكضػػع المصػػدر  (ْ)أمػا سػػيبكيو

 المكضكع مكضع الحاؿو كلـ يجعمو مصدران؛ ألنو لـ يحفظ لو فعؿ .
عمػػى المصػػدر الػػذل لػػـ يكضػػع لػػو فعػػؿ كالخاكلػػةو  كقيػػؿ: إف ح كحػػد ح انتصػػب

 .(ٓ)كاألبكةو كنحكىما
                                           

 .ُِٗ/ٓتيذيب المغة:  (1)

 .ِٗٔ/ِو كشرح الجمؿ البف عصفكر: ّٕٕ/ُينظر: الكتاب:  (2)

 .َِٕو ِٗٔ/ِالمرجع السابؽ:  (3)

 .َِٕ/ِو كشرح الجمؿ البف عصفكر: ّّٕ/ُينظر: الكتاب:  (4)

 .ُُِٖو كاالرتشاؼ: ِٗٔ/ِينظر: المرجع السابؽ:  (5)
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 . (ُ)إيحادان  حكحدهح: فمعنى زكاادهو حذؼ المتكىـ المصدر عمى انتصب إنو كقيؿ:
 .(ِ)كقيؿ: إنو انتصب عمى المصدر بفعؿ ممفكظ بوو كرجحو أبك حياف

نىو كأف الغالػب كمما سبؽ ذكره يتبيف لى: أف ح كحد ح تمـز اإلضافة لفظانو كمع
ف اختمؼ الضمير الذل أضيؼ إليػوو كسػمع فيػو الجػر بػػ ح  عميو النصبو كاإلفرادو كاث

 عمى ح كما فى حكاية ابف األعرابي : جمس عمى كحًده. 
 إض هة الشتء إلى نفسه يو صفته:

ـى األكؿ بإضػػافة العػػاـ إلػػى األكؿو كىػػك مػػف (ّ)حكػػى ابػػف األعرابػػي  : لقيتػػو عػػا
فتوو كقد اختمؼ النحكيكف في حكػـ إضػافة الشػيء إلػى نفسػو إضافة الشيء إلى ص

أك صفتو نحك صعة األكلىو كمسػجد الجػامعو كجانػب الغربػيو فالبصػريكف يمنعػكف 
 .(ٓ)و كالككفيكف يجيزكف (ْ)ذلؾ

احػػتج البصػػريكف بػػأف الغػػرض مػػف اإلضػػافة التخصػػيصو كالشػػيء ال يخصػػص 
 .(ٔ)نفسوو كلك كاف كذلؾ لكاف كؿ شيء مخصصان 

بػػػأف العػػػرب تضػػػيؼ الشػػػيء إلػػػى نفسػػػوو أك صػػػفتو إذا  (ُ)حػػػتج الككفيػػػكف كا
ـى األكًؿو  اختمفػػت ألفاظػػوو كيشػػيد ليػػـ مػػا حكػػاه ابػػف األعرابػػي مػػف قػػكليـ: لقيتػػو عػػا

                                           

 ينظر: الحاشية السابؽ. (1)

 .ُُِٖينظر: االرتشاؼ:  (2)

 .ٖٓ/ُّو كتاج العركس )ك أ ؿ(: ُّٗ/ُٓينظر: المساف )ك أ ؿ(:  (3)

              إسػػػحاؽ الزجػػػاجو كابػػػف درسػػػتكريوو ككافقيػػػـ ككػػػذلؾ منػػػع إضػػػافة الشػػػيء إلػػػى نفسػػػو أبػػػك  (4)
 ابف مالؾ.

عرابػػػػو:   و كشػػػػرح التسػػػػييؿ: ُِٓ/ُو كاسػػػػفار الفصػػػػيي: ّْْ/ُينظػػػػر: معػػػػاني القػػػػرآف كاث
ّ/ِِٓ. 

و كالبسيط في شرح مجمؿ الزجػاجي البػف أبػي ّٗٗ/ُالمباب في عمؿ البناء كاإلعراب:  ينظر: (5)
 .ٖٔٗ/ِأبي الربيع: 

 .ْٓو كااتعؼ النصرة: ُّٗ/ُو كالمباب: ّْٔ/ِؼ: ينظر: اإلنصا (6)
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ٍيػػػػػػره  كاحتجػػػػػػكا كػػػػػػذلؾ بقكلػػػػػػو تعػػػػػػالى:  لىػػػػػػدىاري ارًخػػػػػػرىًة خى  كقكلػػػػػػو أيضػػػػػػان:  (ِ) كى
  ًًريد ٍبًؿ اٍلكى بَّ اٍلحىصً  و ك (ّ)  حى حى  .(ْ)  يدً كى

عمى ما احتج بو الككفيكف بأف جميع ما ذكركه متػأكؿ  (ٓ)كقد أجاب البصريكف
سػاعة  –تعػالى–عمى غير ظاىرهو كأف التقدير: دار الساعة ارخػرةو كقػد سػماىا ا  

يىٍكـى   قكلو: نحك في كالتقػدير:  ،أيضان  ذلؾ فعمى الكريدح ححبؿ كأما ،(ٔ) السَّاعىةي  تىقيكـي  كى
 كأمػا ح كثيػرو فاعػؿ بمعنػى كفعيػؿ فيػوو الػكارد أم الكريػدو الػدـ أك الكريػدو ابالشر  حبؿ
 الحب. ال الزرع ىك يحصد الذم ألف الحصيد؛ الزرع حب فتقديره: ح الحصيد حب

كفي حكاية ابف األعرابي ح لقيتو عاـ األكؿ ح بإضافة العاـ إلى ح األكؿ ح إشارة 
افة الشػػيء إلػػى نفسػػوو أك صػػفتوو كىػػك و كىػػك إضػػ(ٖ()ٕ)إلػػى تجػػكيزه ىػػذا االسػػتعماؿ

 .(ٗ)ممنكعو كمتأكؿ عند البصرييفو كجااز بع تأكيؿ عند الككفييف
: ح... كأرل أف إضػافة الشػيء (َُ)كقد أيد اليػركم مػذىب الكػكفييف حيػث قػاؿ 

إلى صفتو استعماؿ لغكم سميـو كليس ىناؾ ما يػدعك إلػى التأكيػؿو كالتقػديرو كمػاال 
 ىو كأجدر بالقبكؿ مما يحتاج إلى تأكيؿ ح اىػ.يحتاج إلى تأكيؿو أكل

                                                                                                           

 .ْٓو كااتعؼ النصرة: ُّٗ/ُو كالمباب: ّْٔ/ِينظر: اإلنصاؼ:  (1)

 [ سكرة: يكسؼ. َُٗمف ارية ]  (2)

 [ سكرة: ؽ. ُٔمف ارية ]  (3)

 [ سكرة: ؽ. ٗمف ارية ]  (4)

 .ْٓو كااتعؼ النصرة: ُّٗ/ُو كالمباب: ّْٔ/ِينظر: اإلنصاؼ:  (5)

. ُِمف ارية ]  (6)  [ سكرة: الرـك

 .ُِٔ/ُإسفار الفصيي:  (7)

ـى األكؿ عمػى إضػافة الشػيء إلػى نفسػو.  (8) كنسب نحك ذلؾ إلى المحياني حيػث حكػى: أتيتػؾ عػا
 . ُّٗ/ُٓينظر: المساف )ك أ ؿ(: 

 .ّْٖ/ِينظر: اإلنصاؼ:  (9)

سػااؿ الخػػعؼ النحػكم فػػي و كمَُٓابػف طػػاىر النحػكم د/ أحمػػد محمػد عبػػدا :  ينظػر: (10)
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كمما سبؽ ذكره يتبػيف لػي أف مػذىب البصػرييف القػااميف بمنػع إضػافة الشػيء 
ىػك الصػحيي؛ ذلػؾ ألف حػذؼ  –إلى نفسو أك صػفتوو كأف مػا كرد مػف ذلػؾ فمتػأكؿ 

قامة الصفة مقامو شااع ككثير في األساليب الصػحيحة بشػرط أف يعمػـ  المكصكؼ كاث
فػي  (ُ)و كأف يصي تسميط العامؿ عميوو كذلؾ متحقؽ فيمػا قػدره البصػريكفالمحذكؼ

 كؿ ما استشيد بو الككفيكف. كمف ىنا يترجي مذىب البصرييف.
 رهع ه ء الجاللة هت قوله: َعْمَرك هللا كيف يلتبي  :

 ركل ابف األعرابي ىذا القكؿ برفع ىاء الجعلةو كالمعنى: عمرؾ ا  تعميران. 
قد نص عمى أف مف القسـ غير الصػريي: عمرتػؾو فممنػاطؽ  (ِ)لؾككاف ابف ما

بو أف يقصد القسـو كأال يقصدو كيعمـ ككنو قسمان بإيعاػو ا  نحػك: عمرتػؾ ا و كال 
 يستعمؿ إال في قسـ فيو طمب نحك: عمرتؾ ا  ال تطع ىكاؾ ...

كلفظ الجعلة منصػكب عمػى إسػقاط الخػافضو كلػذا يجػكز التصػريي بالخػافض 
فيقاؿ: عمرتؾ با و أم: سألتؾ با و كزعـ بعضيـ أنو منصكب عمػى المفعػكؿ بػوو 

 كىك ضعيؼ.
كمعنى: عمرتؾ ا و سػألت ا  تعميػرؾو كضػمف معنػى الطمػبو كقيػؿ المعنػى: 

 .(ّ)ذكرتؾ با  تذكيران يعمر القمبو كال يخمك منو 
ٍمػرىؾ ا و كىػك مصػدر عمػى حػذؼ  الزكااػد فػالكارد فإف أبدؿ مف عمرتػؾ ا : عى

فيػػو نصػػب لفػػظ الجعلػػة عمػػى إسػػقاط الخػػافضو كىػػك ركايػػة أىػػؿ العربيػػةو كبالنصػػب 

                                                                                                           

كتاب البسيط في شرح جمؿ الزجاجي البف أبي الربيع رسالة ماجستير فػى كميػة المغػة العربيػة 
 .ُِٔبأسيكط: 

 ينظر: السابؽ. (1)

 .ُٕٓٗو كاالرتشاؼ: ُٕٗ/ّينظر: شرح التسييؿ:  (2)

 . ُٕٓٗاالرتشاؼ:  ينظر: (3)
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 نحك قكلو: (ُ)جاء كثير مف شعرىـ 
عىٍمرىؾ ا ى كىٍيؼى يىٍمتىًقيىاًف 
(ِ) 

 .(ّ)كالتقدير: تعميرؾ ا و أم: تذكيرؾ با  
عىٍمرؾ ا ي تعميران. كقد : برفع ىاء الجعلةو كالمعنى: (ْ)أما ركاية ابف األعرابي 

 كجو أبك حياف ىذا الرفع عمى أنو أضاؼ المصدر إلى المفعكؿو كرفع بو الفاعؿ.
كيظير لي مما تقدـ أف ما حكاه ابف األعرابي مف جػكاز رفػع ىػاء الجعلػة فػي 
)عمػػرؾ ا ( جػػااز فػػي المغػػة؛ ألنػػو نقػػؿو كالنقػػؿ ال يػػردو كألنػػو محمػػكؿ عمػػى كجػػو 

 يخؿ باستقامة المعنى.إعرابي صحييو كال 

                                           

 .ُٕٗ/ّينظر: شرح التسييؿ:  (1)

 لخفيؼو صدره: أييا المنكي الثريا سييععجز بيت مف ا (2)
و ٕٔٓ/ِو كالصػػحاح: ِٔٓ/ِو كالشػػعر كالشػػعراء: ِٗٗكىػػك لعمػػر بػػف أبػػى ربيعػػة فػػى ديكانػػو: 

 . ِّٖ/ِو كبع نسبة فى: المقتضب: ُّْ/ّكالمقاصد النحكية: 

 يا.كقاؿ األخفش: أصمو بتعميرؾ ا و بحذؼ زكااد المصدر كالفعؿ فانتصب ما كاف مجركران ب (3)
كقيؿ: األصؿ: تعميرؾ ا و انتصب تعميػرؾ كلفػظ الجعلػة عمػى أنيمػا مفعػكالف أم: أسػأؿ ا   

ٍمػر بمعنػى  تعميرؾ. كقيؿ: تعميػرؾ منصػكب بأسػألؾو كلفػظ الجعلػة منصػكب بالمصػدر كىػك عى
تعمير. كأجاز المبرد كالسيرافي أف ينتصب ىذا عمى تقدير القسـ كأنو قاؿ: أقسـ عميؾ بعمرؾ 

و أم: بتعميرؾ ا و أم بإقرارؾ لو بالػدكاـ كالبقػاءو كيكػكف محػذكؼ الجػكاب فتكػكف الكػاؼ ا 
في مكضع رفع. كالظاىر مف كعـ سيبكيو أنو مصدر مكضكع مكضػع الفعػؿ عمػى أنػو مفعػكؿ 

 بو.
و كرأم ِّٔ/ِو كرأم المبػػػرد فػػػي المقتضػػػب: ُٕٓٗينظػػػر: رأم األخفػػػش فػػػي االرتشػػػاؼ:  

 .ِّّ – ِِّ/ُسيبكيو في الكتاب: 

 .ُٕٓٗينظر: االرتشاؼ:  (4)
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كمف ىنا تككف حكايػة ابػف األعرابػي ليػا أثرىػا البػيف فػي جػكاز رفػع اليػاء فػى 
 لفظ الجعلة مف قكلؾ : عمرؾ ا .

 صرف م  هيه يلف الت ني  المبصورة للضرورة:

 : (ُ)أنشد ابف األعرابي
ـه  ًإنِّػػػػػي ػػػػػ ػػػػػا ميقىسِّ مىٍكػػػػػتي  مى اًعػػػػػؿه  مى  فىجى

 

ًتػػػػػػػػػػي جػػػػػػػػػػزءن  ... ًخرى ديٍنيػػػػػػػػػػان  رى (ِ)تىٍنفىػػػػػػػػػػعي  كى
 

 

 بصرؼ ح دنيان ح مع أف فيو ألؼ التأنيث المقصكرة لمضركرة . 

                                           

  .َُٕ/ُو كحاشية شرح الكافية: َُٗ/ِينظر: شرح األشمكني:  (1)

و ِٕٗ/ٖو كخزانػة األدب: ُِِٔ/ّمف الكامؿو كىك لمسمـ بف رباح في: تكضيي المقاصػد:  (2)
و كضػػراار ُٕٓٔو كمػػف مكاضػػعو: ديػػكاف الحماسػػة لممرزكقػػي: ّٕٔ/ْكالمقاصػػد النحكيػػة: 

 .ِٓ الشعر:
كالشػػاىد فػػي قكلػػو ح دنيػػا ح حيػػث نكنػػوو كىػػك عطػػؼ عمػػى ح أجػػران ح. كفيػػو حػػذؼ تقػػديره: كمنػػو  

 صفة دنيا. –في محؿ النصب  –جاعؿ دنياو كتنفع 
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كالذل عميو النحكيكف أف صرؼ ما ال ينصرؼ في الضػركرة كاجػبو كلمتناسػب 
 قكلو:  (ِ)و فمثاؿ الضركرة (ُ)جااز بع خعؼ
متي  كيىكـى  و دىخى يعتي  لىؾى : فقالتٍ   عينىيزىةو  ًخٍدرى  الًخٍدرى ميٍرًجمي  إنَّؾى  الكى

(ّ). 
 كقكلو: 

ًميمىٌي ىىٍؿ تىرىل ًمٍف ظىعىاًافو  ٍر خى تىبىصَّ
(ْ) 

كىك كثيرو غير أف النحكييف اختمفكا في صرؼ ما فيو ألؼ التأنيػث المقصػكرة 
 و فمنع بعضيـ صرفو لمضركرة.(ٓ)لمضركرة

                                           

  .َُٗ/ِو كحاشية الخضرم: َِْ - َُْ/ّينظر: شرح األشمكني:  (1)

ًسػعى كىأىٍغػعى  كمثػاؿ الصػرؼ التناسػب قػراءة نػافع كالكسػااي  (2) سىػًعيرناسىعى *  قىػكىاًريرىا ك ح  و الن كى
و ِّٓ/ِو كينظػػر القػػراءة فػػي: الكشػػؼ َّْ – َِْ/ّينظػػر: شػػرح األشػػمكني:   اقىػػكىاًريرى 

 .ِِٗو كاالتحاؼ: ّّٔكالسبعة: 

و كبع نسبة فى: ّْٕ/ْو كالمقاصد النحكية: ِٕمف الطكيؿو كىك المرئ القيس فى ديكانو:  (3)
 .ُّٔ/ْلمسالؾ: و كأكضي اَُْ/ٔكتاب العيف: 

كالًخدر بكسػر الخػاء المعجمػة كسػككف الػداؿ ىػك السػتر. كقػاؿ األعمػـ ىػك اليػكدجو كىػك مػف  
مراكػػب النسػػػاءو كالشػػاىد فػػػي عنيػػػزة حيػػث صػػػرفو مػػع أنػػػو غيػػػر منصػػرؼ لمعمميػػػة كالتأنيػػػث 

 .َُْ/ّلمضركرةو كىك اسـ امرأة. ينظر: شرح الشكاىد لمعيني: 

ٍزمي شعىٍبعىًب.مف الطكيؿو كتمامو: سكاًلؾ  (4)  تقيا بيف حى
و كأسػػػاس البعغػػػة )ب ص ر(و كالمقاصػػػد النحكيػػػة: ْٕكىػػػك المػػػرئ القػػػيس فػػػي: ديكانػػػو: 

ْ/ّٖٔ. 
 كالشاىد في )ظعااف( حيث صرفوو كىك ممنكع مف الصرؼ لمضركرة. 

كىناؾ نكع آخػر اختمػؼ النحكيػكف فػي صػرفو لمضػركرة كىػك ح أفعػؿ مػف ح فقػد منػع الككفيػكف  (5)
كرة؛ ألف حذؼ تنكينػو ألجػؿ ح مػف ح فػع يجمػع بينيمػا. كأجػاز البصػريكف صػرفو؛ صرفو لمضر 

ألف المانع لو إنما ىك الكزف كالكصؼ كػأحمر ال ح مػف ح بػدليؿ صػرؼ خيػر منػوو كشػر منػوو 
 تـ تحقيقو: َّْ – َِْ/ّلزكاؿ الكزف. ينظر: شرح األشمكني: 
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مػف تنػكيف ح دنيػا ح فػي قػكؿ  (ُ)كجكزه بعضيـ مستدالن بما أنشد ابف األعرابػي 
 :الشاعر
ـه  ًإنِّػػػػػي ػػػػػ ػػػػػا ميقىسِّ مىٍكػػػػػتي  مى اًعػػػػػؿه  مى  فىجى

 

ًتػػػػػػػػػػػػي جػػػػػػػػػػػػزءن  ... ًخرى ديٍنيػػػػػػػػػػػػان  رى  تىٍنفىػػػػػػػػػػػػعي  كى

 

              كالخػػعؼ بيػػنيـ مبنػػي عمػػى خعفيػػـ فػػي معنػػى الضػػركرةو ىػػؿ ىػػي مػػا كقػػع 
ف كػػػػاف لمشػػػػاعر عنػػػػو مندكحػػػػةو أك ىػػػػي مػػػػا لػػػػيس لمشػػػػاعر عنػػػػو               فػػػػي الشػػػػعرو كاث

 .(ِ)مندكحة ر 
              ع صػػػػرفو فقالكا:إنػػػػو ال فااػػػػدة فيػػػػو إذ يزيػػػػد بقػػػػدر مػػػػا ينقص؛ألنػػػػو أمػػػػا مػػػػف منػػػػ

               إذا نػػػػػكف سػػػػػقطت األلػػػػػؼ اللتقػػػػػاء السػػػػػاكنيفو كالتنػػػػػكيف قىػػػػػدَّر األلػػػػػؼ المحذكفػػػػػةوككؿه 
ف كػػػػػػاف (ّ)سػػػػػػاكف              وكىػػػػػػذا مبنػػػػػػي عمػػػػػػى أف الضػػػػػػركرة ىػػػػػػي مػػػػػػا كقػػػػػػع فػػػػػػي الشػػػػػػعروكاث

ف أجاز صرفو فأجػابكا عػف ذلػؾ: بأنػو قػد يكػكف فيػو فااػدة بػأف لمشاعر عنو مندكحةوكأما م
 تمتقي األلؼ مع ساكف بعدهوفيحتاج الشاعر إلى كسر األكؿوفينكف ثـ يكسر.

. كىػك مبنػػي عمػػى أف (ْ)كمقتضػى ىػػذا أنػو إذا لػػـ يحػتج إلػػى تنكينػػو لػـ ينػػكف 
 .(ٓ)الضركرة ماال مندكحة عنوو ال مطمؽ ما كقع في الشعر 

عمػى مػا اسػتدؿ بػو المجػكزكف مػف صػرؼ ح دنيػا ح فػي  (ٔ)كم كقد عمػؽ الصػف
قكلو: ح كدنيا تنفع ح بقكلو: ح كضػعؼ الػرد بمنػع الػدليؿ؛ ألف تنػكيف المؤنػث بػاأللؼ 

 كدنيا لغة فيوو فمعؿ الشاعر مف أىؿ ىذه المغة ح.

                                           

 .َُٗ/ِو كشرح األشمكني: َُٕ/ُينظر: حاشية شرح الكافية:  (1)

 .َُٕ – َُٔ/ُحاشية شرح الكافية:  ينظر: (2)

 .َِْ/ّو كحاشية الصباف: َِْ/ّينظر: شرح األشمكني:  (3)

 .َِْ/ّينظر: حاشية الصباف:  (4)

 المرجع السابؽ. ينظر: (5)

ىػك: كػافكر الطكاشػي: األميػر شػػبؿ الدكلػة أبػك المسػؾ الصػػكابي الصػالحي النجمػي الصػفكمو خزنػػدار  (6)
و ّٓٓ/ُٓاـو كسػمع مػف السػخاكلو كابػف قميػرو كغيرىمػا. ينظػر: تػاري  اإلسػعـ: خزندار خزانة الش

 .َِْ/ّكينظر قكلو في: حاشية الصباف: 
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ممػػا سػػبؽ ذكػػره يتبػػيف لػػي رجحػػاف القػػكؿ بجػػكاز صػػرؼ مػػا فيػػو ألػػؼ التأنيػػث 
ألنػػو سػػمع تنػػكيف ح دنيػػا ح فػػي قكلػػو ح دنيػػان تنفػػع ح كلقػػكة مػػا المقصػػكرة لمضػػركرة؛ 

 احتجكا بوو كلككنو لغة مف لغات العرب.
: ح إف صػػرؼ مػػا ال ينصػػرؼ مطمقػانو أم فػػي الشػػعر كغيػػره لغػػة (ُ)قػاؿ األخفػػش

الشػػعراءو كذلػػؾ أنيػػـ كػػانكا يضػػطركف كثيػػران إلقامػػة الػػكزف إلػػى صػػرؼ مػػاال ينصػػرؼ 
ًمػػؿ فتمػػرف ذلػػؾ السػػنتيـ فصػػار األ مػػر إلػػى أف صػػرفكه فػػي االختيػػار أيضػػانو كعميػػو حي

الن  قكلو تعالى:  ًسعى كىأىٍغعى  ح... ح. (ّ)  قىكىاًريرىا ك  (ِ)  سىعى
كىذا الترجيي مبني عمى ما حكاه ابف األعرابيو كمف ىنا يظير أثر حكاية ابف 

 األعرابي فى ترجيي رأل عمى آخر .
 )لم يب ل( بإ ب ب األلف:

أف رجعن مف طي عكتب في امرأتو فقاؿ: إذا التكػدت  (ْ)بف األعرابي ركل عف ا
 بما يسرني لـ أباؿ أف التكد بما يسكؤىما. (ٓ)التكدت 

 كذا حكاه ابف األعرابي بإثبات األلؼ.
يقػػػكؿ السػػػيكطي: ح إذا تعػػػارض قػػػكة القيػػػاسو ككثػػػرة االسػػػتعماؿ قػػػدـ مػػػا كثػػػر 

ألف األكلى أكثر استعماالنو كلػذا  استعمالوو كلذا قدمت المغة الحجازية عمى التميمية؛
ف كانت التميمية أقكل قياسان ح   .(ٔ)نزؿ القرآف بياو كاث

                                           

 . َُْ/ّليس فى معانى القرآفو كينظر قكلو فى: شرح األشمكني:  (1)

 [. ْسكرة: اإلنسافو مف ارية ]  (2)

 [. ُٔ – ُٓسكرة: اإلنسافو مف ارية ]  (3)

 .ّٕٓ/ٔمحكـ: ينظر: ال (4)

 .ّٕٓ/ٔالتكد: لزمو فمـ يفارقو. ينظر: المحكـ:  (5)

 . ّّٓ/ُاألشباه كالنظاار:  (6)
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و كمػف (ُ)كمف فكااد ظاىرة كثرة االستعماؿ التي أشار إلييا السيكطي التخفيؼ 
أىػـ صػػكره التخفيػؼ بالحػػذؼو كمػف ذلػػؾ قػكليـ: ال أدرو كلػػـ يػؾو كلػػـ أبػؿو كجميػػع 

نمػػا كثػػر اسػػتعماليـ ليػػذه ىػػذه إنمػػا حػػذفت لكثػػرة اسػػتعمال يـ إياىػػا فػػي كعميػػـو كاث
عبػارة  (ِ)األحرؼ لمحاجة إلى معانييا كثيرانو ألف أصؿ: ال أدرم في الجياالتو فيككف

عف الزمافو كلـ أبؿ مستعممة فيمػا ال يكتػرث بػوو كىػذه أحػكاؿ تكثػر فيجػب أف تكثػر 
 .(ّ)األلفاظ التي يعبر بيف عنيا 

ما كثر استعمالو حػذؼو فأصػؿ: ال أدر: ال أدرمو قاؿ ابف السراج: ح كليس كؿ 
ككاف حػؽ ىػذه اليػاء أف ال تحػذؼ إال فػي الجػـز فحػذفت لكثػرة االسػتعماؿو كحػؽ لػـ 
يؾ: لـ يكف؛ ككاف أصؿ الكممة قبؿ الجػـز )يكػكف( فممػا دخمػت عمييػا )لػـ( فجزمتيػا 

كنيف فكجػب سكنت النكف فالتقى ساكناف؛ ألف الكاك ساكنة فحذفت الكاك اللتقاء السا
عرابػان فػػي  أف تقػكؿ: لػـ يكػفو فممػا كثػر اسػتعمالياو ككانػت النػكف قػد تكػكف زااػدةو كاث
بعػػض المكاضػػع شػػبيت ىػػذه بيػػاو كحػػذفت ىنػػا كمػػا تحػػذؼ فػػي غيػػر ىػػذا المكضػػعو 
كأما: لـ أبؿ فحقو أف تقكؿ: لـ أباؿ كما تقػكؿ: لػـ أراـً يػا ىػذاو فحػذفت األلػؼ لغيػر 

مف الحذؼ في بعض ما يكثر استعمالوو كليس ىذا  شيء أكجب ذلؾ إال ما يؤثركنو
 .(ْ)مما يقاس عميو... ح 

 كقد أشار سيبكيو إلى ما غير بالحذؼ تخفيفان لكثرة استعمالو فقاؿ:
ح كغيركا ىذا؛ ألف الشيء إذا كثر في كعميـ كاف لو نحك ليس لغيره ممػا ىػك 

           دت: أقػػػػؿو كتقػػػػكؿ: مثمػػػػوو أال تػػػػرل: أنػػػػؾ تقػػػػكؿ: لػػػػـ أؾو كال تقػػػػكؿ: لػػػػـ أؽو إذا أر 
                                           

قاؿ ابف يعيش: ح اعمـ أف المفظ إذا كثر في ألسنتيـ كاسػتعماليـ أثػركا تخفيفػوو كعمػى حسػب  (1)
 .ّٔ/َُالكثرة يتفاكت التخفيؼ ح شرح المفصؿ: 

 في قكليـ: لـ يؾ. (2)

 . ّّْ/ّالنحك:  األصكؿ في (3)

 . ّّْ/ّاألصكؿ في النحك:  (4)
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و كتقكؿ: لـ أيبؿو كال تقكؿ: لـ أيرىـ. تريد: لـ أراـو فالعرب  ال أدر كما تقكؿ: ىذا قاضو
 .(ُ)مما يغيركف األكثر في كعميـ عف حاؿ نظااره ح 

مف ىذا يتبيف أف حكاية ابف األعرابي: لـ أباؿ بإثبات األلؼ فيو تقديـ لمقياس 
خالفان لمػا كرد عػف العػرب مػف قػكليـ: لػـ أبػؿ بحػذؼ األلػؼ عمى ما كثر استعمالو م

تخفيفان لكثرة االستعماؿو كمعمـك أف العرب مػف سػننيـ أف المفػظ إذا كثػر فػي كعميػـ 
 كاستعماليـ غيركه في األلسنة تخفيفان لكثرة تداكلو.

ككأف ابف األعرابي ىنا نظر إلى أصؿ االستعماؿ قبؿ التخفيؼ فجػاءت حكايتػو 
ىػػذاو كاألصػػؿ فػػى االسػػتعماؿ منظػػكر إليػػوو كمعتػػد بػػو فػػى تقعيػػد قكاعػػد  بنػػاء عمػػى

 النحكو كالصرؼ عند عمماء المغة.
ذا شػػػذ الشػػػيء فػػي االسػػػتعماؿو كقػػػكم فػػي القيػػػاس كػػػاف  قػػاؿ ابػػػف جنػػي: ح كاث
ف لػـ ينتػو قياسػو إلػى مػا انتيػى اسػتعمالو. مػف  استعماؿ ما كثػر اسػتعمالو أكلػىو كاث

ف كانت الحجازية أيسػر اسػتعماالن... ذلؾ المغة التميمية في )ما(  ىي أقكل قياسانو كاث
إال أنػػؾ إذا اسػػتعممت أنػػت شػػياان مػػف ذلػػؾ فالكجػػو أف تحممػػو عمػػى مػػا كثػػر اسػػتعمالو 

 .(ِ)كىك المغة الحجازية أال ترل أف القرآف نزؿ بيا... ح 
كبيذا ييعمـ أف كثرة االستعماؿ مف أىـ األدلة التي يعمػؿ بيػا فػي االحتجػاج بػؿ 

 . (ّ)منزلتيا تفكؽ قكة القياس إف 

                                           

 .ُٔٗ/ِالكتاب:  (1)
 .ُِٓو ُِْ/ُالخصااص:  (2)

كثػػرة االسػػتعماؿ كأثرىػػا فػػي النحػػك إعػػداد: د/ عبدالناصػػر عبدالػػدايـو بحػػث منشػػكر فػػي  ينظػػر: (3)
 مجمة كمية الدراسات اإلسعمية كالعربية لمبنيف بقناو العدد الرابع. 
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 ادلبحث الثاوً
 حكاٌاث ابه األعرابً وأثرها فى الذرس الصريف

كما أف حكايات ابف األعرابى كاف ليا أثػر فػي الجانػب النحػكم كمػا سػبؽ بيػاف 
ػا فػى الجانػب الصػرفي بكضػكح فػى كثيػر  ذلؾ فى المبحث السابؽ . يظير أثرىػا أيضن

يتعمؽ بالتصريؼو أك الكزفو أك الزيادةو كالنقصاف  مف المسااؿ الصرفية سكاء فيما
 ... كما سيتضي فى المسااؿ التالية: 

  ة:مَ ةْ ى بف ْعلَل لبولةم: ب  مَ ةْ إلي ق ب  

مف أغراض الزيادة اإللحاؽ: كىك أف تزيد في الكممة حرفانو أك أكثر زيادة غير 
خػػرل فػػي كزنيػػا لتماثػػؿ بتمػػؾ الزيػػادة كممػػة أ –مطػػردة فػػي إفػػادة معنػػى مػػف المعػػاني 

 .(ُ)كتصريفيا 
ف أفػػاد معنػػى أحيانػػان؛ ألف  كالغػػرض مػػف اإللحػػاؽ غػػرض لفظػػي ال معنػػكمو كاث
اإلفػػادة فيػػو غيػػر مطػػردة؛ ألف تغييػػر المفػػظ ىػػك الغػػرض األصػػمي مػػف ىػػذه الزيػػادةو 

 .(ِ)كتغيير المعنى إف كجد فيك ليس مقصكدان مف ىذه الزيادة 
و كألؼ اإللحاؽ ىي ألؼ زاادة الزمة كمف حركؼ اإللحاؽ األلؼ إذا كانت آخران 

مقصكرةو أك ممدكدة تمحؽ آخر بعض األسماء فيصير االسـ الذم لحقتو عمى كزف 
 اسـ آخرو مثاليا: عمقى لنباتو كأرطى عمـ الشجر.

فألؼ اإللحاؽ الزاادة جعمتيما عمى كزف فىٍعمىى المماثؿ في الصكرة لكزف فىٍعمػى 
 .(ّ)المختـك بألؼ التأنيث المقصكرة 

                                           

 .ْٕو ُٕو كدراسات في تصريؼ األفعاؿ: ِْفي تصريؼ األفعاؿ:  ينظر: المثاؿ (1)

 ينظر: المرجعاف السابقاف. (2)

 . ُٔٗ/ّاألجكبة الحمية لمف سأؿ عف شرح ابف عقيؿ:  ينظر: (3)
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 :(ُ)كيستدؿ عمى األلؼ إذا كانت آخران أنيا لإللحاؽ بثعثة أشياء 
 . (ِ)أف ال تككف منقمبة عف أصؿو كأف تنكف  ييده :
ٍبمىو كنحكه مف )فيٍعمى( وال  نت : أف تككف عمى بناء غير مختص بالتأنيث فحي

 ال يككف إال لمتأنيث.
                ب المنقمبػػػة إلػػػى ػ: أف تنقمػػػب األلػػػؼ فػػػي التصػػػغير يػػػاء كمػػػا تنقمػػػوال  لتتت 

 .(ّ)الياء 
كقد اختمؼ العمماء في )بيٍيمى(و فذىب بعضػيـ إلػى أف األلػؼ فيػو لإللحػاؽ 

 . (ْ)مستدليف بقكليـ : بيٍيماةو فيما حكاه ابف األعرابي
قػد نػص عمػى أف األلػؼ فػي بييمػى لمتأنيػث ال لإللحػاؽ؛ ألنػو  (ٓ)ككاف سيبكيو

لؼ لغير التأنيث؛ إال أنيـ قالكا: بيماةو فألحقكا الياء كمػا ليس في الكعـ فيٍعمىو كاأل 
 قالكا: امرأة سععةو كرجؿ ًعٍزىاة.

ذا كان ٍخدىبػي لإللحػة فيػت ممحقػكاث              ىذا  (ٕ)و كقد نفى سيبكيو (ٔ) اؽ بجي

                                           

 .ُِٖ/ِينظر: المباب في عمؿ البناء كاإلعراب:  (1)

و كمػػف شػػرط حػػرؼ فالشػػرط األكؿ يػػدؿ عمػػى أنيػػا إف كانػػت منقمبػػة عػػف أصػػؿ لػػـ تكػػف زااػػدة (2)
 .ُِٖ/ِاإللحاؽ أف يككف زاادانو كأما التنكيف فيدؿ عمى أنيا ليست لمتأنيث. ينظر: المباب: 

نحػػك ًمٍعػػزلو كتصػػغيرىا: ميعىٍيػػزو كأمػػا اليمػػز فػػي عمبػػاء فمبدلػػة مػػف ألػػؼ مبدلػػة مػػف يػػاء زااػػدة  (3)
و فتقمػب ألػؼ المػد يػاء ال  نكسػار مػا قبميػاو لإللحاؽ بسرداحو كلذلؾ تقكؿ في تصغيرىا: عميبيَّ

 . ِِٖ/ِكتعيد العـ إلى أصميا. ينظر: المباب: 

    ْٖ/ُينظر: شرح الشافية:  (4)

 .ّّْ/ّو كشرح الرضي عمى الكافية: ُِّ/ْينظر: الكتاب:  (5)

 .ِِٖ/ِكنقؿ عف األخفش. ينظر: المباب:  (6)

 .ْٖٔ/ْو كالمخصص: ُِّ/ْينظر: الكتاب:  (7)
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 .(ُ)البناء أصعن 
( كيظيػػر لػػي ممػػا تقػػدـ أف قػػكؿ سػػيبكيو ىػػك الصػػحيي و فإنػػو ال يكػػكف )بيٍيمػػى

؛  كذلػؾ ألف )بييمػى( عمػى زنػة  -فيمػا حكػاه ابػف األعرابػي  -ممحقان لقكليـ: بيماة 
 (ِ))فيٍعمى(و كىك مف األكزاف التي ال تككف ألفيػا إال لمتأنيػث و أمػا مػا حكػاه سػيبكيو 

ػػى: بيمػػاةو كمػػا ركاه بعضػػيـ فػػي رؤيػػا: رؤيػػاهو فيمػػا شػػاذاف               مػػف قػػكليـ فػػي بيٍيمى
 .ال يقاس عمييما

 الةمزة هت )يكب( يهت للصيرورة يم للتعدية ؟ 

 : كبو ا و كأكبو بالتعدية فييما عمى القياس.(ّ)حكى ابف األعرابي 
(و كىذا الكزف مف أكزاف الفعؿ  كأكبو التي حكاىا ابف األعرابي عمى كزف )أفىٍعؿى
ٌده كؿ فعؿ ثعثي سػبؽ بيمػزة قطػع أك ضػعفت عينػ و الثعثي المزيد بحرؼ كاحدو كحى

أك زيد فيػو ألػؼ بػيف الفػاءو كالعػيف. فػإف سػبؽ بيمػزة قطػع فيػك البػاب األكؿ منػوو 
ف ضػعفت عينػو فيػك بابػو الثػانيو ككزنػو  و كأعىظػـو كأكلػىو كاث ككزنو أىٍفعىؿ نحػك أكػـر
ف زيػػد فيػػو ألػػؼ بػػيف الفػػاءو كالعػػيف فيػػك بابػػو الثالػػث  فىٌعػػؿ نحػػك قىػػدَّـو ككػػٌرـ كعمػػـو كاث

 تؿو كناظر.ككزنو فاعؿ نحك: رابيو كقا
 .(ْ)كلكؿ كاحد مف ىذه األبكاب داللتو في العربية 

                                           

سػي أف األلػؼ فػػي بيمػاة زااػدة ال لمتأنيػث كال لإللحػاؽ كمػا أف ألػػؼ كنقػؿ عػف أبػي عمػي الفار  (1)
قبعثرم كذلؾو فكما ال تمتنع التاء مف لحؽ قبعثراة كذلؾ جػاز دخكليػا فػي بيمػاةو كنسػب ىػذا 

 .ٗٓ/ٓو كينظر: المخصص: ُُّ/ُّالقكؿ إلى المبرد في تاج العركس: 

 .ّّٓ/ّو كشرح الرضي عمى الكافية ُِّ/ْالكتاب:  ينظر: (2)

و كحاشػػية شػػرح الشػػافية: ِِْ/ٖينظػػر: شػػرح الشػػياب الخفػػاجي عمػػى تفسػػير البيضػػاكم:  (3)
ُ/ٖٗ. 

و كنزىػػة الطػػرؼ فػػي شػػرح بنػػاء األفعػػاؿ فػػي عمػػـ ّٗينظػػر: شػػذا العػػرؼ فػػي فػػف الصػػرؼ:  (4)
 .َُٖو كدراسات في تصريؼ األفعاؿ: ِْالصرؼ: 
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 كالذم يعنينا مف ىذه األبكاب ىك كزف )أفعؿ(.
كيػػأتي لمعػػافو كثيػػرة أشػػيرىا: التعديػػةو كىػػي جعػػؿ مػػا كػػاف فػػاععن لمفعػػؿ الػػعـز 
مفعكالن لمعنػى التصػيير فػي المفػظ مػع بقااػو فػاععن ألصػؿ الحػدث فػي المعنػىو نحػك: 

ان مػف البمػد. فػػ)زيدان( مفعػكؿ لمعنػى التصػييرو كىػك اإلخػراجو كفػي الكقػت أخرجت زيد
 نفسو ىك فاعؿ الخركج كما كاف في قكلؾ: خرج زيد.

كتسمى ىمزة )أفعػؿ( ىمػزة النقػؿ مػف المػزـك إلػى التعػدمو كمػف التعػدم لكاحػد 
إلػػى أكثػػرو أكليػػا يسػػمى مفعػػكؿ التصػػيير. كالثػػاني ألصػػؿ الفعػػؿ مثػػؿ: أحفػػرت زيػػدان 

ف كػاف الفعػؿ متعػديان إلػى اثنػيف صػار بػاليمزة متعػديان الب ارو أم: جعمتو حافران لياو كاث
إلى ثعثػةو أكليػا مفعػكؿ التصػييرو كالثػانيو كالثالػث ألصػؿ الفعػؿو كذلػؾ فػي فعمػيف 

 .(1)ىما: أعمـ كأرل. نحك: أعممت محمدان الخبر صحيحانو كأريتو الحؽ كاضحان 
ا كػذاو أم: صػيركرة مػا ىػك فاعػؿ أفعػؿ كمف معػاني كزف )أفعػؿ(: صػيركرتو ذ

صاحب شيءو كىك عمى ضػربيف: إمػا أف يصػير صػاحب مػا اشػتؽ منػو نحػك: ألحػـ 
زيػػدو أم صػػار ذا لحػػـو كأعسػػرو كأيسػػرو كأقػػؿو أم: صػػار ذا عسػػرو كيسػػرو كقمػػةو 
ما أف يصير صاحب شيء ىػك صػاحب  كأغد البعير أم: صار ذا غدةو كنحك ذلؾ. كاث

الرجػػؿ أم: صػػار ذا إبػػؿ ذات جػػربو كأقطػػؼ: أم صػػار مػػا اشػػتؽ منػػو نحػػك: أجػػرب 
صاحب خيؿ تقطؼو كأخبػثو أم صػار ذا أصػحاب خبثػاءو كأالـ. أم: صػار صػاحب 
قـك يمكمكنوو فإذا صار لو لكاـ قيؿ: ىك مميـو كيجكز أف يككف مف األكؿو أم صار 
و كذلػؾ بػأف يػعـو كأحصػد الػزرعو أم صػار صػاحب الحصػادو كذلػؾ بػأف  صاحب لـك

فيككف أفعؿ صار ذا أصمو الذم ىك مصدر الثعثي بمعنػى أنػو فاعمػو نحػك:  يحصدو
 .(2)أجربو أك بمعنى مفعكلو نحك: أحصد الزرع كمنو: أكب: أم صار ييكٌب 

                                           

 .ُُْؼ األفعاؿ: و كدراسات في تصريّٗشذا العرؼ في فف الصرؼ:  ينظر: (1)

 .ٖٗ/ُينظر: شرح الشافية:  (2)
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لػػػػ )فىٌعػػػؿ( بالتشػػػديد نحػػػك: فطرتػػػو  (1)كمػػػف معػػػاني )أفعػػػؿ( أف يكػػػكف مطاكعػػػان 
 .(2)فأفطرو كبشرتو فأبشر 

إلى  (ْ)و كتبعو ابف سيدهو كابف الحاجب(ّ)كقد ذىب بعض أىؿ المغة كالجكىرم
 أف اليمزة في )أكب( لمطاكعة )كٌب(.

كلـ يكافؽ الزمخشرم عمى مذىب مف قاؿ بالمطاكعةو كنص عمى أف ذلػؾ مػف 
الغرااػػبو كالشػػكاذو كجعػػؿ )أكػػب( مػػف أمثمػػة الصػػيركرة حيػػث قػػاؿ فػػي تفسػػير سػػكرة 

الغرااػػبو كالشػػكاذو كنحػػكه الممػػؾ: ح يجعػػؿ أكػػب مطػػاكع كبػػوو يقػػاؿ: كببتػػو فأكػػب مػػف 
قشعت الريي السػحاب فأقشػعو كمػا ىػك كػذلؾو كال شػيء مػف بنػاء أفعػؿ مطػاكعو كال 
نمػػا أكػػب مػػف بػػاب أنفػػض كأالـو كمعنػػاه:  يػػتقف نحػػك ىػػذا إال حممػػة كتػػاب سػػيبكيوو كاث
دخؿ في الكػب كصػار ذا كػب: كػذلؾ أقشػع السػحاب: دخػؿ فػي القشػعو كمطػاكع كػب 

 ىػ ا (ٓ)كقشع انكب كانقشع ح 
كتبػػع الزمخشػػرم فػػي ذلػػؾ الرضػػي بػػدليؿ أنػػو ذىػػب إلػػى أف )أكػػب( مػػف أمثمػػة 

 .(ٔ)الصيركرة بمعنى صار يكبو كنص عمى ذلؾ في شرح الشافية 
كقػػاؿ ابػػف منظػػكر: ح كػػب لكجيػػو فانكػػب أم: صػػرعوو كأكػػب ىػػك عمػػى كجيػػوو 

                                           

ىذه ىي أشير المعاني التي يأتي عمييا كزف )أفعؿ(و أما كزف )فٌعؿ( فأشػير معانيػو التعديػة  (1)
نحك: قٌكمت زيدانو كقعدتػوو كفرحػت زيػدان بنجاحػوو كأمػا كزف )فاعػؿ( فغالػب معانيػو المشػاركة 

عفت أجػر العػامميف. ينظػر: شػذا العػرؼ فػي فػف في الفعؿ كالتكثير نحك: جاكرت زميمػيو كضػا
 . ّٕو كالمكجز في قكاعد المغة العربية: ُْالصرؼ: 

 . ُُْو كدراسات في تصريؼ األفعاؿ: ُْشذا العرؼ في فف الصرؼ:  ينظر: (2)

 .ُْٔ/ٗينظر: تيذيب المغة:  (3)

 .ُِٕ/ِو كاإليضاح في شرح المفصؿ: ٕٔٔ/ٔينظر: المحكـ:  (4)

 . ِٖٓ/ْشاؼ: الك ينظر: (5)

 .ٖٖ/ُينظر:  (6)
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يفو كىذا مف النكادر أف يقاؿ: أفعمػت أنػاو كفٌعمػت غيػرمو يقػاؿ كػب ا  عػدك المسػمم
 اىػ. (ُ)كال يقاؿ )أكب( ح 

فكاضي مف كعـ ابف منظكر أنو يذىب إلى أف مطاكع كب انكبو كأف مطاكعػة 
 اليمزة في )أكب( غير معركؼ في المغةو كىك مف النكادر.

كمما سػبؽ ذكػره يتبػيف أف اليمػزة فػي )أكػب( مػف الممكػف أف تكػكف لمتعديػة و 
األعرابػػي : كبػػو ا  كأكبػػو و كىػػذه كذلػػؾ إذا نصػػبت مفعػػكالن بنػػاء عمػػى حكايػػة ابػػف 

ذؿ لػـ  الحكاية جاءت متفقة مع القياس ؛ إذ اليمزة في أفعػؿ تػأتي لمتعديػة كثيػران و كاث
تنصػػب مفعػػكالن كػػاف الفعػػؿ الزمػػا و فتكػػكف اليمػػزة لمصػػيركرة أك لممطاكعػػة و كاألخيػػر 

 مردكد ؛ ألف مطاكع )أكب( انكب.
ّم(:جمع )هْعل( مضعف كـ )َعّم( على يهعل كـ )  يَع 

ـٌ( عمى زنة  حكى ابف األعرابي فى جمع )عـٌ( عمى زنة فىٍعؿ جمع قمة عمى )أىعي
 أفعؿ. 

و كعمكمو و... كحكى ابف (ِ)قاؿ الزبيدم: ح العـ أخك األب جمعو أعماـو كعمـك
 .(ّ)األعرابي في أدنى العدد )أعـ(.. 

ـٌ  ػػ كأٍعميميػػكف كقػػاؿ ابػػف منظػػكر: ح... كحكػػى ابػػف األعرابػػي فػػي أدنػػى العػػدد: أعي
 بإظيار التضعيؼ جمع الجمعو ككاف الحكـ أعيمُّكفو لكٍف ىكذا حكاهو كأنشد:

 تىػػػػػػػػػػرٌكٍح ًبالعىًشػػػػػػػػػػٌى ًبكيػػػػػػػػػػؿِّ ًخػػػػػػػػػػٍرؽو 
 

ػػػػػػػػاؿو  ... كيػػػػػػػؿِّ خى ًمػػػػػػػيفى كى ػػػػػػػًريـً األعىمي كى
(ْ) 

 

                                           

 المساف: )ؾ ب ب(.  (1)

قػػاؿ سػػيبكيو: أدخمػػكا فيػػو اليػػاء لتحقيػػؽ التأنيػػثو كنظيػػره البعكلػػةو كالفحكلػػة. ينظػػر: الكتػػاب:  (2)
 .َّْ/ٗو كينظر المساف )ع ـ ـ(: ٖٔٓ/ّ

 .ُّْ/ّّتاج العركس:  (3)

و كالمسػاف )ع ـ ـ(: ُّْ/ّّ: البيت مف الطكيؿو كينظر البيػت بػع نسػبة فػى: تػاج العػركس (4)
 . َّْ/ٗـ(: 
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َـّ( في حكاية ابف األعرابي جمع تكسػير لمقمػة عمػى كزف )أٍفعيػؿ(و كيطػرد  ك )أعي
 .(ُ)ىذا الجمعى في نكعيف 

كؿ اسـ ثعثي صحيي الفاءو كالعيفو كلـ يضاعؼ سكاءه أكػاف صػحيي  األول:
كىاٍلبىٍحري يىميدُّهي ًمف بىٍعًدًه سىػٍبعىةي  العـ نحك نفسو كأنفسو كشيرو كأشيرو قاؿ تعالى: 

رو  و أـ كاف معتؿ الػعـ نحػك: ظبػيو (ّ) فىكىفىرىٍت ًبأىٍنعيـً الٌمًو  و كقاؿ تعالى: (ِ) أىٍبحي
و قػػاؿ تعػػالى: ك  ـٍ أىٍيػػدو يىٍبًطشيػػكفى ًبيىػػا  أظػػبو ـٍ لىييػػ و كخػػرج باالسػػـ الصػػفة نحػػك: (ْ) أى

 ضخـو فع ييقاؿ: أضخـهو إنما قالكا: عبدو كأعبد لغمبة االسمية.
كخػػرج بصػػحيي الفػػاء معتػػؿ الفػػاء نحػػك كجػػوو كشػػذ جمعػػو عمػػى أكجػػوو كخػػرج 

اسػتعماؿ عػيفو كأعػيفو  بصحيي العيف معتؿ العيف نحػك: سػكطو كبيػتو كشػذ قياسػان 
اًانىةى اأٍلىٍعييًف  لكثرتوو كاستعمالو في القرآف الكريـو قاؿ:  ـي خى فيك مف الشاذ  (ٓ) يىٍعمى

 قياسان الفصيي استعماال.
ـٌ في حكاية ابف األعرابي.  كخرج بغير المضاعؼو المضاعؼ كأعي

ػػٌؾو  ػػؾ كأصي كضػػٌبو كقػػد عمػػؽ الفػػراء عمػػى ىػػذه الحكايػػة بقكلػػو: ىػػك بمنزلػػة صى
ٌب   .(ٔ)كأضي

ـٌ: ألنو جمع )فىٍعؿ( مضعؼ عمى أفعيؿو كىك فػي  أم: إنو شذ جمع عىـ عمى أعي
ٌب.  الشذكذ بمنزلة صؾو كأصؾو كضٌبو كأضي

                                           

و كجػػػامع الػػػدركس ُٓٓو كشػػػذا العػػػرؼ: ُِٔ/ّو كدليػػػؿ السػػػالؾ: َّٖ/ّاليمػػػع:  ينظػػػر: (1)
 . ِّ – ُّ/ِالعربية: 

 [ سكرة: لقماف. ِٕمف ارية ]  (2)

 [ سكرة: النحؿ. ُُِمف ارية ]  (3)

 [ سكرة: األعراؼ. ُٓٗمف ارية ]  (4)

 رة: غافر.[ سك  ُٗمف ارية ]  (5)

 . ُّْ/ّّليس في معاني الفراءو كينظر: تاج العركس:  (6)
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كقاؿ سيبكيو: ح القياس في )فعؿ( ما ذكرناهو كما سكل ذلؾ يعمػـ بالسػمع فمػك 
و أف يجمعػوو اضطر شاعرو أك ساجع في جمع )فٍعؿ( مما ذكرنا أنو قياسػو فػع عميػ

ف لـ يسمع ح   .(ُ)كاث
: ح... أمػػا مػػا كػػاف مػػف األسػػماء عمػػى ثعثػػة أحػػرؼو (ِ)كقػػاؿ فػػي مكضػػع آخػػر 

ككػػاف )فعػػع( فإنػػؾ إذا ثمثتػػو إلػػى أف تعشػػرهو فػػإف تكسػػيره أفعيػػؿو كذلػػؾ قكلػػؾ: كمػػب 
كأكمبو ككعبو كأكعب كفرخو كأفرخو كنسرو كأنسرو فإذا جاكز العدد ىػذا فػإف البنػاء 

 ى فعاؿو كعمى فيعيكؿ.قد يجيء عم
كذلؾ قكلؾ: كعبو ككباشو كبغاؿو كأما الفعكؿ فنسكرو كبطػكفو كربمػا كانػت 
فيػػػو المغتػػػافو فقػػػالكا: فيعػػػكؿ كًفعػػػاؿ كذلػػػؾ قػػػكليـ: فػػػركخو كفػػػراخو ككعػػػكب ككعػػػابو 
كفحكؿو كفحاؿ كربما جاء فعيعو كىك قميؿ نحك: الكميبو كالعبيدو كالمضاعؼ يجرم 

ػٌبو كضػبابو كمػا قمػت: كمػبو كأكمػبو ككػعبو ىذا المجرمو كذلؾ قكل ػٌبو كأضي ؾ: ضى
 كصؾو كأصيؾو كصكاؾو كصككؾ ... ح.

أف بنػػاء كزف )فىٍعػػؿ( سػػاكف العػػيف مػػف المضػػاعؼ أخػػؼ  (ّ)كقػػد ذكػػر سػػيبكيو 
 كأكثر مف كزف )فىعىؿ( مفتكح العيف.

كالبناء إذا كثر تكسع فػي جمكعػوو فميػذا جػاء المضػاعؼ )فىٍعػؿ( سػاكف العػيف 
قمةو ككثرةو نحك: صؾو كأصؾو كصكاؾو كصػككؾو كلػـ يػأت المضػاعؼ )فىعىػؿ( بناء 

مفتكح العيف إال )أفعاؿ( في القمةو كالكثرةو كأمدادو كأفنافو ك )فًعؿ( بكسر العيف أقؿ 
 مف )فىعىؿ( بفتحيا فنقص تصرفو عنو...

                                           

 .ُٗ/ِو كشرح الشافية: ٖٔٓ/ّالكتاب:  ينظر: (1)

 .ٕٔٓ/ّينظر: السابؽ:  (2)

 .ٖٗ/ِو كشرح الشافية: ِٕٓ/ّينظر: الكتاب:  (3)
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فكاضي مف كعـ سيبكيو في كؿ ما تقػدـ أف )فٍعػع( المضػاعؼ قػد يجػي جمعػان 
 أفعيؿ( لكنو قميؿ.عمى )

ممػا يجمػع عمػى أفعيػؿو الربػاعي المؤنػث بػع ععمػة قبػؿ آخػره  النوع ال  نت:
 حرؼ مد كذراع كأذرعو كيميف كأيمف.

كشػػذ مجياػػو مػػف المػػذكر كشػػيابو كأشػػيبو كغػػرابو كأغػػريبو كعتػػادو كأعتػػد 
 .(ُ)كجنيفو كأجنف 

ـٌ( جمػ ػ ع تكسػير لمقمػة مما سبؽ يظير لنا أثر حكايػة ابػف األعرابػي فػي أف )أىعي
ـٌ( المضػاعؼ عمػى زنػة )فىٍعػؿ( سػاكف العػيفو كرد سػماعو  ػ عمى زنة )أفعؿ( جمػع )عى

 عف العربو لكنو قميؿو كمنو: صٌؾو كأصٌؾو كضٌبو كأضٌب. 
ل:  جمع )َهَعل( بفتيتي  على يْهع 

 أفعيؿ أحد جمكع القمةو كيطرد في نكعيف مف المفردات: 
أف يكػػكف اسػػمان صػػحيي العػػيف مثػػؿ:  مػػا كػػاف عمػػى كزف )فىٍعػػؿ( بشػػرط :األول

 نىٍفسو كأنفسو ككمبو كأكمبو كشذ عيفو كأعيف؛ ألنو معتؿ العيف.
ما كاف رباعيان مؤنثان ثالثو حرؼ عمة مثؿ: ذراعو كأذرعو كعيف كأعػيفو  ال  نت:

 .(ِ)كشذ: شيابو كأشيب؛ ألنو مذكرو ككذا غرابو كأغربو كعتادو كأعتد
 ىػك السػابقة بالشػركط )فىٍعػؿ( كزف عمػى مفػرده افكػ فيمػا القمة جمع في فالمطرد

 )أٍفعيؿ(.
أيضػػػان ىػػػذا الػػػكزف فيمػػػا كػػػاف مفػػػرده عمػػػى زنػػػة فىعىػػػؿ  (ُ)كحكػػػى ابػػػف األعرابػػػي

بفتحتيفو حيػث قػاؿ فػي جمػع: رقبػةو أرقػب عمػى طػرح الزااػدو كىػك التػاء مػف رقبػةو 
 .(ِ)كالقياس جمعو عمى رقاب 

                                           

 .ِّ/ِو كجامع الدركس العربية: َّٖ/ّينظر: اليمع:  (1)

 . ُِٔ/ّو كدليؿ السالؾ: ُٗو ٖٗ/ِينظر: شرح الشافية:  (2)
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ةي: العنػؽ. كقيػؿ: أععىػا. كالجمػع: رقػبو : ح الرَّقىبى (ّ)قاؿ ابف سيده في المحكـ 
 كرقابو كأرقبو األخيرة عمى طرح الزاادو حكاه ابف األعرابيو كأنشد:

ػػػػػػمىؿو  ًفػػػػػػي ًبنىػػػػػػا تىػػػػػػًردٍ  ػػػػػػبً  لىػػػػػػـٍ  سى  يىٍنضي
 

ـي  ًعرىٍضػػػػػػنىاته  ًمٍنيػػػػػػا ... (ْ)األىٍرقيػػػػػػبً  ًعظىػػػػػػا
 

 

كىذا الذم حكاه ابف األعرابػي فػي مجػيء مػا كػاف عمػى كزف )فىعىػؿ( جمػع قمػة 
 عمى )أفعيؿ( قميؿ كنادر.

: ح اعمـ أف ما كاف عمػى )فىعىػؿ( فإنػؾ تقػكؿ فػي قمتػو: أفعػاؿ فػي (ٓ)قاؿ الرضي
و كأنيػابو كجػاء قمتػو عمػى (ٕ)و كأقػكاع(ٔ)األجكؼو أك في غيرهو نحك: أجماؿو كأتػكاج

 أفٍعؿ نادرانو كأٍزميفو كأجبيؿو كأعصو في عصان ... ح. 
ماءو  كنياؽو كرقابو ًفعىاؿ قياسو كرقبة فعمة أف اعمـ ح آخر: مكضع في كقاؿ كاث

 .(ٖ)كجاء عمى أفعيؿ كآكـ فى الصحييو كأينؽ فى األجكؼو كآـو فى الناقص ... ح
فكاضي مف كعـ الرضي أف االسـ الذم عمى )فىعىؿ( بفتحتيف يجمع جمع قمة 
عمى أفعاؿ في األجكؼو أك في غيره نحك: جمؿو كأجماؿو كتاجو كأتكاجو كقد يأتي 

                                                                                                           

)ر ؽ ب(و  ُٖٓ/ِ)ر ؽ ب(و مقمكبػػة )ب ؽ ر(و كتػػاج العػػركس:  ّٖٗ/ٔينظػػر: المحكػػـ:  (1)
 .ُِٖ/ٓكالمساف )ر ؽ ب(: 

 . َُٔ/ِينظر: شرح الشافية:  (2)

 . ّٖٗ/ٔالمحكـ:  (3)

(: و كمقمػػكب )ر ؽ بَُْ/ُمػػف الرجػػزو كينظػػر البيػػت بػػع نسػػبة فػػي: المحكػػـ )ع ر ض(:  (4)
و كركل: َْْ/ُٖو كتػػػػػػػاج العػػػػػػػركس )ع ر ض(: ُِٖ/ٓو كالمسػػػػػػػاف )ر ؽ ب(: ّْٗ/ٔ

 عراض األرنبو كال شاىد فيو عمى ىذه الركاية.

 .ٓٗ/ِشرح الشافية:  (5)

 جمع: تاج.  (6)

األقػػكاع: جمػػع قػػاعو كىػػك األرض السػػيمة المطمانػػة التػػي انفػػردت عنيػػا الجبػػاؿ. ينظػػر: لسػػاف  (7)
 .ٓٗ/ِكحاشية شرح الشافية:  )ؽ ك ع(و ّْٖ/ُُالعرب: 

 .َُٔ/ِشرح الشافية:  (8)
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بىؿو كأجبيؿ. جم ع القمة مف ىذا الكزف عمى )أفعيؿ( نادرانو نحك زمفو كأزميفو كجى
كيمكف أف يجعؿ مف النادر في ذلؾ ما حكاه ابف األعرابي في جمع رقبة عمى أرقبو 

 بعد طرح الزااد.
كمف ىنا يظير أثر حكاية ابف األعرابى فى اعتداد الرضي بيذا الكزفو كجعمػو 

 عو عف العرب.مف القميؿ الذل كرد سما
 جمع )َهْعل( بفتح هسكو  على يَْهِعله:

مػػف أكزاف جمػػكع القمػػة كزف )أفًعمػػة(و كيطػػرد ىػػذا الجمػػع فػػي كػػؿ اسػػـ مػػذكر 
رباعي قبؿ آخره حرؼ مدو نحػك: طعػاـو كأطعمػةو كزمػافو كأزمنػةو كمكػافو كأمكنػةو 

 كرغيؼ كأرغفة.
يػاو كالمػراد سكاء أكاف صحيي الػعـ كمػا مضػى أـ كػاف مضػعؼ الػعـو أك معتم

بالتضعيؼ ىنا: أف تكػكف العػيفو كالػعـ مػف جػنس كاحػدو فالمضػعؼ نحػك: شػحييو 
كأشحةو كزماـو كأزمةو كعزيػزو كأعػزةو كذليػؿو كأذلػةو كبتػاتو كأبتػةو كالمعتػؿ نحػك: 
قبػػاءو كأقبيػػػةو ككسػػاءو كأكسػػػيةو كفنػػاء كأفنيػػػةو كرداءو كأرديػػةو كاليمػػػزة فػػي ىػػػذه 

 .(ُ)الكممات منقمبة عف حرؼ عمة 

                                           

و كالمػػكجز فػػي ُِٓ/ِو كشػػرح الشػػافية: َُّ/ّو كاليمػػع: ُٓٔ/ّينظػػر: دليػػؿ السػػالؾ:  (1)
 .ُْٕقكاعد المغة العربية: 
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 كأما مع التأنيث فع يجكزو ألف )فعاال( المفرد إذا كاف مؤنثان كذراعو كعناؽو 
كغيػرىـ  (ِ)و كما صرح بو ابػف مالػؾو كأبػك حيػافو كابػف ىشػاـ(ُ)ال يجمع ىذا الجمع

 مف أامة النحك.
فػػي جمػػع ح كىٍىػػى ح عمػػى زنػػة ح فىٍعػػؿ ح: أكىيػػة عمػػى زنػػة أفعمػػة  (ّ)كحكػى ابػػف األعرابػػي

 كأنشد:
ٌمػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػٌدادي  أىٍلًكيىػػػػػػػػػػػةو  اؿي حى  أىٍنًجيىػػػػػػػػػػػةو  شى

 

ػػػػػػػػػٌدادي أىٍكًىيىػػػػػػػػػةو فىتَّػػػػػػػػػاحي أىٍسػػػػػػػػػدىادً  ... (ْ)سى
 

 

يحفػظو كال  (ٓ)كما حكاه ابف األعرابيو كأنشده في جمع )كىٍىى( عمى أكىية نادر
 يقاس عميو؛ لعدـ انطباؽ ما تقدـ عميو.

فػي قاؿ صاحب المحكـ: ح... ك ىػ ل مقمكب مف )ىػ ك ل(... كالػكىى: الشػؽ 
و كقيؿ: الكيًىيُّ مصدر مبنػي عمػى فيعػكؿو كحكػى ابػف األعرابػي  الشيءو كجمعو: كيًىيٌّ

 في جمع كىى أكىيةو كىك نادرو كأنشد:
ٌمػػػػػػػػػػاؿي  ػػػػػػػػػػٌدادي  أىٍلًكيىػػػػػػػػػػػةو  حى  أىٍنًجيىػػػػػػػػػػػةو  شى

 

ػػػػػػػػػػػٌدادي أىٍكًىيىػػػػػػػػػػػةو فىتَّػػػػػػػػػػػاحي أىٍسػػػػػػػػػػػدىادً  ...  سى

 

كىىى كىًىي الشيءو كى  ىرمة: ابف قاؿ ضعؼو كاه فيك كىٍىيا جميعانو فييما يىًيي كى
هي  كىًىيىػػػػػػػػتٍ  قىػػػػػػػػدٍ  اٍلغىٍيػػػػػػػػثى  فىػػػػػػػػًإفَّ   كيػػػػػػػػعى

 

ػػػػػػػػػػػاءً  ...  .(ٔ)فىػػػػػػػػػػػالنًَّظيـً  السَّػػػػػػػػػػػيالىةً  ًببىٍطحى
 

و كأكىاه: أضعفو... ح   .(ٕ)كالجمع كيًىيٌّ
                                           

 .ٓ/ُِينظر: تاج العركس )ؾ ر ب(:  (1)

 .َّٗ/ْو كأكضي المسالؾ: َُْو كاالرتشاؼ: ٔٔينظر: األلفية:  (2)

 . ُْٗ/ُٓو كالمساف )ك ىػ ل(: ّْٓ/ْنظر: المحكـ كالمحيط األعظـ باب )ك ىػ ل(: ي (3)

و كتػاج ُْٗ/ُٓو كالمسػاف )ك ىػػ م(: ّْٓ/ْمف البسيطو كىك بػع نسػبة فػي: المحكػـ )ك ىػػ م(:  (4)
 .ِِٔ/َْالعركس )ك ىػ م(: 

 . ُْٗ/ُٓو كالمساف )ك ىػ ل(: ّْٓ/ْالمحكـ كالمحيط األعظـ: )ك ىػ ل(:  ينظر: (5)

و كتػػػاج ُْٗ/ُٓو كالمسػػػاف: ّْٓ/ْو كالمحكػػػـ: َُِمػػػف الػػػكافرو كىػػػك البػػػف ىرمػػػة فػػػى ديكانػػػو:  (6)
 و مادة )ك ىػ م(.ِِٔ/َْالعركس: 

 . ْٓ/ٕينظر: المحكـ كالمحيط األعظـ:  (7)



 

  

 

 
 كأثرىا في الدرس النحكم كالصرفي حكايات ابف األعرابي

 

ُِٕ 

ف كانكا جعمكىػا  كركاية ابف األعرابي ىنا يظير أثرىا فى اعتداد العمماء بياو كاث
 مف النادر .

ك ل بي  الجمع واإلهر  اد :م 

ميكيؿ عمى كزف )فيعيؿ( بضـ أكلوو كثانيو و كىك مف أكزاف جمػكع الكثػرةو نحػك: 
بيرو ككيتيبو كديريعو كمما يقاس فيو ىذا الجمػع )فىعيػكؿ( صي
ػبيكرو  (ُ)  بمعنػى فاعػؿو كصى

بيرو كغىييكرو كغييير   .(ِ)كصي
ؼو كمنو مىكيكؿ كميكيؿ و جاء في مقاييس المغة البف فارس: مكػؿ: المػيـو كالكػا

كالعـ كممة تدؿ عمى اجتماع ماءو كمىكىمت البارو اجتمع ماؤىا في كسطياو كمجتمػع 
الماء ميٍكمىػوو كباػر مىكػكؿو كالجمػع ميكيػؿ
. كقػاؿ ابػف سػيده فػي المحكػـ: ح كالميٍكمىػة: (ّ)

                                           

 . ّٔ/ِو كجامع الدركس العربية: ُّٗ/ِشرح الشافية:  ينظر: (1)

ػػػبو (2) شيػػػفو كنيجي ًشػػػفو كنجيػػػبو فعمػػػى خػػػعؼ القيػػػاس ألف  أمػػػا نحػػػك: نىػػػذيرو كخي جمػػػع نػػػذيرو كخى
 مفرداتيا ليست عمى كزف فىعكؿ.

كؿ اسـ رباعي صحيي العـ مزيد  –كمما يقاس فيو كزف )فيعيؿ( بضـ أكلو كثانيو جمعان لمكثرة     
ػػدو كقضػػيب  قبػػؿ المػػو حػػرؼ مػػد سػػكاء أكػػاف ألفػػا أـ كاكاو أـ يػػاءو ككتػػاب ككىتيػػبو كعمػػكدو كعيمي

كال فرؽ بيف أف يككف مذكران كيذه األمثمةو أك مؤنثان كعناؽو كعينيؽ كذراعو كذيريعو غيػر كقيضيب 
ميػرو  أف المدة لك كانت ألفا يجب أف يككف االسـ غير مضاعؼ نحك: عماد كعيميدو كحمارو كحي

دير.  كجدارو كجي
نمػا أما المضاعؼ فإف كانت مدتو ألفػا فجمعػو عمػى )فيعيػؿ( غيػر مطػرد نحػك عنػافو كعينيػ  ؽو كاث

 يجمع قياسان عمى أفعمة نحك: سنافو كأسنةو كىعؿو كأىمةو كزماـو كأزمة.
ال   ثـ إف كانت عيف ىػذا الجمػع كاكان كجػب تسػكينيا كىسيػٍكرو كسيػٍكؾو جمعػي سػكارو كسػكاؾو كاث

جاز ضمياو كتسكينيا نحك: قيذيؿ بضمتيف كقيٍذؿ بالسككف. لكف إف سكنت الياء كجب كسر مػا 
يض في جمع أبيض. كشذ جمع خشبةو كصحيفة عمى خيشيبو كصيحيؼ. ينظػر: قبمياو نظير ب

 .ّٔ/ِجامع الدركس العربية: 

 . ّٔ/ِينظر: )ـو ؾو ؿ(:  (3)
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الشيء القميؿ مف الماء يبقى في البار أك اإلناء فيك مف األضداد. كقد مكمت الركية 
مىككؿ فييماو كالجمع ميكيؿ تمكؿ ميككالو فيي

 . (ُح )
كمف الممكف أف تأتي ميكيؿ مفردة و فقد حكى ابف األعرابي قميب ميكيؿ كعيطيؿ

و (2)
 كمىًكؿ كىنىًكدو كممكمةو كممككلةو كؿ ذلؾ التي قد نزح ماؤىا.

نما قيػؿ : إنيػا ىنػا مفػردة لسػببيف : األكؿ أنيػا جػاءت كصػفان لقميػب و كىػك  كاث
 ـ جعمكىا كعيطيؿ كعينيؽ .مفرد كارخر : أني

كمػػف ىنػػا يظيػػر أثػػر حكايػػة ابػػف األعرابػػي فػػى جػػكاز اسػػتعماؿ ميكيػػؿ بزنػػة فيعيػػؿ 
 مفردة كعينيؽ كعيطيؿ .

 جمع َعْرق على زنة )َهْعل( جمع ك رة على هع ل )ِعَراق(:

العىػٍرؽ بػالفتي: العظػـ الػذم أكػؿ لحمػوو كقيػؿ: أىٍخػذي معظػـ المحػـ كىٍبػرهو كبقػػي 
           قيقػػة طيبػػة فتكسػػرو كتطػػػب و كتؤخػػذ إىالتيػػا مػػف طفاحتيػػاو كيؤكػػػؿ عمييػػا لحػػكـ ر 

          مػػا عمػػى العظػػاـ مػػف لحػػـ رقيػػؽو كتتمشػػش العظػػاـو كلًحمييػػا مػػف أطيػػب المحمػػػاف 
 .(ْ)كقيؿ: العىٍرؽ: العظـ بمحموو فإذا أكؿ لحمو فىعيراؽ  – (ّ)عندىـ 

ٍمػع العىػٍرؽ: ًعػ (ٓ)كقػد حكػى ابػف األعرابػي  راؽ ككتػاب عمػى زنػة )ًفعىػاؿ(و فػي جى
 قاؿ: كىك أقيسو كأنشد: 

                                           

 .ْٓ/ٕالمحكـ )ـو ؾو ؿ(:  (1)

( امػػػرأة عيطيػػػؿ : ال قعاػػػد عمييػػػا . ينظػػػر : شػػػمس العمػػػـك كدكاء كػػػعـ العػػػرب مػػػف الكمػػػـك : 2)
ٕ/ُّْٔ. 

ٍرقػاو كصػمى كلػـ يتكضػأ. ينظػر: الجػامع كفي الحديث: أنو ) (3) ( دخؿ عمى أـ سممةو كتناكؿ عى
  الحػػػديث غريػػػب فػػػى كالنيايػػػة الكليمػػػةو حكػػػـ بػػػاب: ؤٕ/ّٓ كالمسػػػانيد: لمسػػػنفو الصػػػحيي
 .َِِ/ّ كاألثر:

 .ُِٔ/ِٔينظر: تاج العركس:  (4)

 .ُِٔ/ِٔتاج العركس:  ينظر: (5)
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ٍمػػػػػسً  ػػػػػٍيًفي ًفػػػػػي ًعػػػػػرىاؽو مي يىًبيػػػػػتي ضى
(ُ) 

 

ػػٍت ًلمػػٌنٍحسً  ... ًفػػي شىػػميكؿو عيرِّضى كى
 (ّ)و (ِ) 

 

كقػػاؿ الرضػػي: ح كالغالػػب فػػي كثػػرة فىٍعػػؿ أف يكػػكف عمػػى فيعيػػكؿو كًفعىػػاؿ كىكيًعػػكب 
فو كبغػػػؿو كبغػػػاؿو ككػػػذا كًكعػػػابو كقػػػد ينفػػػرد أحػػػدىما عػػػف صػػػاحبو كػػػبطفو كبطػػػك

و كًدالءو كثػػدلو  المضػػاعؼ نحػػك صػػؾو كصػػككؾو كصػػكاؾو كالنػػاقص كػػدلكو كديًلػػيِّ
كثيًدلو كظبيو كظباءو كأما األجكؼ فإف كاف كاكيا ففيعيػكؿ فيػو قميػؿو كاألكثػر الفعػاؿ 

 .(ْ)الستثقاؿ الضمة عمى الكاك في الجمعو كبعده الكاك... ح 
مثؿ غيػرابو عمػى زنػة )فيعىػاؿ( بضػـ ففػتيو قػاؿ كيجمع العىٍرؽ أيضان عمى عيراؽ 

 .(ٔ)و كقاؿ ابف األثير نادر (ٓ)الزبيدم: كىك مف الجمع العزيز 
: ح لػػـ يػػأًت شػػيء مػػف الجمػػع عمػػى (ٕ)كقػػاؿ ابػػف السػػكيت نقػػعن عػػف أبػػي دؤاد 

بىػػابو كظاػػر كظػػؤارو  ٌبػػىو كغػػنـ ري و كشػػاة ري فيعىػػاؿ(: إال أحػػرؼو منيػػا: تيػػؤىاـ جمػػع تػػكأـً
كعيراؽو كًرخؿ كريخاؿو كفريرو كفرارو كال نظير ليا ح كعىٍرؽو 

(ٖ). 

                                           

 .ُِٔ/ِٔميمس مف الشحـ. ينظر: تاج العركس:  (1)

 النحس: الريي التي فييا غبرة. ينظر: السابؽ. (2)

و ك)ف ُٕ/ُٓو كالمساف )ع ر ؽ(: ُُٗ/ُمف الرجزو كىك بع نسبة فى المحكـ )ع ر ؽ(:  (3)
 . ُّٕ/ِٔو كتاج العركس )ع ر ؽ(: ُّٔ/ٗح س(: 

 .َٗ/ِشرح الشافية:  (4)

 . ُِٕ/ِٔينظر: تاج العركس:  (5)

 . ُِٕ/ِٔو كتاج العركس: َِِ/ّحديث كاألثر: النياية فى غريب ال ينظر: (6)

 .ِِّ/ُإصعح المنطؽ:  (7)

قاؿ الصاغاني: بؿ ليا نظاار: نذؿو كنيذىاؿو كرذؿو كريذىاؿو كبسطو كبيسىػاطو كثٍنػىو كثينىػاءو كزاد  (8)
تػػاج العػػركس:  كزاد ابػػف بػػرم: كظيػػرو كظييىػػارو كبػػرئو كبيػػراء. لػػـ أجػػده فػػى كتبػػوو كينظػػر:

ِٔ/ُِٕ. 
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كجمع العىٍرؽ عمى ًعراؽ كما في حكاية ابف األعرابي ىك األقيسو كاألصي ألف 
)ًعػػراؽ(و عمػػى زنػػة )ًفعػػاؿ( بكسػػر ففػػتي مػػف غيػػر تشػػديدو مػػف أكزاف جمػػكع الكثػػرةو 

و أك صػػػفة ليسػػػت كمفػػػردات ىػػػذا الجمػػػع كثيػػػرة عمػػػى كزف )فىٍعػػػؿ(و أك )فىٍعًمػػػة( اسػػػمان 
فاؤىمػػاو كال عينيمػػا يػػاءو نحػػك كعػػبو ككعػػابو كثػػكبو كثيػػابو كقصػػعةو كقصػػاعو 
ػٍرؽو كًعػراؽو بنػاء  كصعبو كصعابو كضخـو كضػخاـو كمػف ىػذه المفػردات أيضػان عى
عمػػى مػػا شػػابيو مػػف مفػػرداتو كمػػف ىنػػا يظيػػر أثػػر حكايػػة ابػػف األعرابػػي فػػي معرفػػة 

 صحة ىذا الجمعو كقياسيتو .
              المفػػػرد معتػػػؿ الفػػػاءو أك العػػػيف باليػػػاء فجمعػػػو عمػػػى ًفعىػػػاؿ نػػػادر  أمػػػا إف كػػػاف

 .(ُ)ال يقاس عميوو نحك: يىٍعرو كًيعىارو كضيؼو كًضيىاؼ 
 جمع ي ئع على زنة )ه عل( جمع ك رة على هِع ل )يي ع(:

و كقيؿ: الحػااط: البسػتاف مػف النخػؿ إذا (ِ)الحااط: الجدارو ألنو يحكط ما فيو 
             و كبػػػػو فيسِّػػػػر حػػػػديث طمحػػػػة: حفػػػػإذا ىػػػػك فػػػػي الحػػػػااطو كعميػػػػو (ّ)يػػػػو جػػػػداركػػػػاف عم
 .(ٓ)و كقيؿ: الحااط: ناحية باليمامة (ْ)خميصة ح

                                           

 .ٔٔو كاأللفية: ُّٓ/ّو كاليمع: َْ/ِجامع الدركس العربية: ينظر:  (1)

 . ّْٖ/ّينظر: المحكـ )ح ك ط(:  (2)

 .َِِ/ٗو كتاج العركس: )ح ك ط(: ّٓٗ/ّينظر: المساف )ح ك ط(:  (3)

 .ّْٗ/َُو كصحيي ابف حباف: ُْٕٔ/ّينظر: صحيي مسمـ:  (4)

 .َِِ/ٗ(: و كتاج العركس )ح ك طّٓٗ/ّينظر: المساف )ح ك ط(:  (5)
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كحااط: )فاعؿ( اسـ ال يعقؿ عمى أربعة أحرؼ ثانيو ألؼ زاادةو كما كاف كػذلؾ 
جمعو        فالقياس فيو أف يجمع عمى فكاعؿ مف صيغ منتيى الجمكعو فيقاؿ في 

حػػػكااطو كخػػػاتـو كخػػػكاتـو كجػػػاازو كجػػػكاازو كخالفػػػةو كخكالػػػؼو كناصػػػيةو كنػػػكاصو 
إال مػػا كػػاف منػػو معتػػؿ العػػيفو كالػػعـ فيجمػػع عمػػى مثػػاؿ )فىعىػػالى(  (ُ)كنافقػػةو كنكافػػؽ

كحكايػا                بفتي الفػاءو كالػعـو كزاكيػةو كزكايػاو كراكيػةو كركايػاو كحاكيػة 
(ِ). 

 .(ْ). قاؿ سيبكيو: ككاف قياسو حكطانا (ّ)حيطافكقيؿ في جمع حااط: 
 .(ٓ)كقاؿ الجكىرم: ح صارت الكاك في الحيطاف ياءن؛ النكسار ما قبميا ح 

في االسـ فكاعؿ قياسان ال  –بفتي العيفو ككسرىا  –قاؿ الرضي: ح قياس فاعؿ 
ٍجػرافو ك  ًفٍعػعف ينكسرو كقد جاء فكاعيؿ بإشباع الكسرة كطكابيؽ؛ كقد جاء فيٍععف كحي

كًجنىػػافو كاألكؿ أكثػػرو أم مضػػمـك الفػػاءو كيجػػكز أف يكػػكف حيطػػاف مػػف األكؿ قمبػػت 
 .(ٔ)الضمة إلى الكسرة لتسمـ الياء ح 

                                           

قػػاؿ ابػػف الصػػااغ: ح كلػػػ )فاعػػؿ( كػػػ )طكابػػع(و كلمػػذكر ال يعقػػؿ كػػػ )صػػكاىؿ( كشػػذ منػػو لممػػذكر  (1)
العاقػػؿ )فػػكارس(و ك )سػػكابؽ(و كمنػػو صػػفة لمؤنػػث كػػػ )حػػكااض(و ك ح صػػكاحب ح الممحػػة فػػي 

 .ُِٓ/ُشرح الممحة: 

 .َِِ/ٗو كتاج العركس: )ح ك ط(: ّٓٗ/ّالمساف )ح ك ط(:  ينظر: (2)

 .ّْٖ/ّينظر: المحكـ )ح ك ط(:  (3)

 .ّْٖ/ّو كالمحكـ )ح ك ط(: ُْٔ/ّالكتاب:  ينظر: (4)

 .ّْٖ/ّو كالمحكـ )ح ك ط(: ُُُِ/ّتاج المغة كصحاح العربية:  ينظر: (5)

 بتصرؼ. ُِٓ – ُُٓ/ِشرح الشافية:  (6)



 

  

 

 
 كأثرىا في الدرس النحكم كالصرفي حكايات ابف األعرابي

 

ُٕٕ 

في جمعو حياط عمى زنػة )ًفعىػاؿ( بكسػر ففػتي مػف غيػر  (ُ)كحكى ابف األعرابي
 فاعؿ. منيا ليس (ِ)أنكاع لستة جمع كىك الكثرةو جمكع أكزاف مف الكزف كىذا تشديدو

كمما سبؽ يتضي أف جمع حااط عمى ًحياط كمػا فػي حكايػة ابػف األعرابػي ىػك 
جمػػع غيػػر قياسػػي؛ ألف مفػػرده كىػػك )حػػااط( عمػػى كزف )فاعػػؿ( لػػيس مػػف األكزاف 

 المشيكرة التي يأتي عمييا كزف )ًفعاؿ( جمعان.
كلكف حكاية ابف األعرابي ىنا ليا أثرىا في جعؿ ىذا الجمع مف الجمكع الكاردة 

 لغة العرب. في

                                           

 .َِِ/ٗو كتاج العركس )ح ك ط(: ّٓٗ/ّينظر: المساف )ح ك ط(:  (1)

ـو كصفة ليست عينيا ياء عمى كزف فىٍعؿ أك فىٍعمةو فاالسػـ ككعػب كًكعػابو كالصػفة األكؿ: اس (2)
 كصعبو كصعبةو كصعاب.

الثػػاني: اسػػـ صػػحيي الػػعـ غيػػر مضػػاعؼ عمػػى كزف فىعىػػؿ أك فىعىمىػػو كجمػػؿو كجمػػاؿو كرقبػػة  
 كرقاب.

 الثالث: اسـ عمى كزف ًفٍعؿ كذابو كذاابو كبارو كباار. 
ٍعػػؿ ليسػػت عينػػو كاكانو كال المػػو يػػاء كػػرميو كرمػػاحو كريػػيو كريػػاحو الرابػػع: اسػػـ عمػػى كزف في  

 كدىفو كدىاف.
                      الخػػػػػػػامس: صػػػػػػػفة صػػػػػػػحيحة الػػػػػػػعـ عمػػػػػػػى كزف فعيػػػػػػػؿو أك فعيمػػػػػػػة ككػػػػػػػريـو ككريمػػػػػػػةو  

 ككراـ.
السػػػادس: صػػػفة عمػػػى كزف فىٍعػػػعفو أك فىٍعمػػػىو أك فيٍععنػػػة كعطشػػػافو كعطشػػػىو كعطشػػػانةو  

 كريافو كرٌياو كريَّانة فجمعيا: رياف. فجمعيا ًعطاشو 
كما جمع عمى ًفعىاؿ مف غير ما ذكػر فيػك عمػى غيػر القيػاسو كذلػؾ: كىػراعو كراعيػةو كرعػاءو  

 .َْو ّٗ/ِكقااـو كقاامةو كقياـ. ينظر: جامع الدركس العربية: 
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 جمع ي هة على زنة َهْعلة على َهْعل )َيْيف(:

 .(ّ). قاؿ المغكيكف: كالجمع: ًحيىؼ عمى القياس(ِ)كؿ شيء: ناحيتو (ُ)حافة
كال أدرم كجػػو ىػػذا حيػػث إف )ًحيىػػؼ( عمػػى زنػػة )ًفعىػػؿ( مػػف أمثمػػة جمػػع الكثػػرة 

بالكسػرو كالسػككفو  بكسر أكلوو كفتي ثانيوو كيطرد ًفعىؿ جمعان السـ تاـ عمى )ًفٍعمػو(
. ؽو كحجةو كحججو ككسرةو كجمعيا ًكسىرو كًقٍربةو كجمعيا ًقربه  نحك: ًفٍرقةو كًفرى

فخرجت الصفة نحك )ًصػٍغرة(و ك )ًكٍبػرة(و كغيػر التػاـو كىػك المحػذكؼ منػو إمػا 
في )ًفٍعمى( اسما نحك ًذٍكرلو  (ٓ)و كقاسو الفراء(ْ)الفاء نحك: عدةو أك العـ نحك لثة 

ٍيعة كًضيىع.كًذكرو ك   فىٍعمة بفتي الفاء يااي العيف نحك ضى
كحافة عمى زنة )فىٍعمة( ليست مف مفػردات الجمػع الػذم يػأتي عمػى زنػة )ًفعىػؿ( 

 فجمعيا عمى )ًحيىؼ(و كجمع حاجة عمى ًحكج يحفظو كال يقاس عميو.
إال أف يككف )ًحيىػؼ( جمعػان لػػ )ًحٍيفػة( عمػى زنػة )ًفٍعمػة(و يقػاؿ: ًحٍيفػة الشػيء: 

 . فيك جمع مطرد في مفرده.(ٔ)حيتو نا

أنو حكى عف بعض العرب جمػع  (ٕ)كنقؿ ابف منظكرو كغيره عف ابف األعرابي 
ٍيؼ(.  حافة عمى )حى

                                           

ػػٍكؼ: الناحيػػةو كالجانػػب كىػػذه الكممػػة ياايػػةو ككاكيػػة. ينظػػر: المسػػا (1) ف )ح م ؼ(: الحافػػةو كالحى
ّ/ّٕٗ. 

 .ّٕٗ/ّو كالمساف )ح م ؼ(: ِّ/ْو َْٓ/ّينظر: المحكـ )ح م ؼ(:  (2)

كقد تككف كممة )حافة( جمعان إذا كانت مف: حاؼ عميو في حكمو حيفػاو بمعنػى: مػاؿو كجػارو  (3)
ييؼ. ينظر: المحكـ )ح م ؼ(:  يَّؼو كحي  .َْٓ/ّكرجؿ حااؼو جمعيا: حافةو كحي

 . ٔٗ/ْو كشرح ابف عقيؿ: ُْٖ/ْو كشرح األشمكني: ُّٓ/ّينظر: اليمع:  (4)

 . ُّٓ/ّليس فى معانى القرآف كينظر: اليمع:  (5)

 .ّٕٗ/ّينظر: المساف )ح م ؼ(:  (6)

 .ّٕٗ/ّو كالمساف: )ح م ؼ(: َْٓ/ّينظر: المحكـ )ح م ؼ(:  (7)
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قاؿ ابف منظكر: ح ... كحافة كؿ شيء: ناحيتػوو كالجمػع: ًحيىػؼ عمػى القيػاس 
ٍيػػؼ عمػػػى غيػػر قيػػػاسو كمنػػو: حافتػػػا الػػكادمو كتصػػػغيره: حكيفػػةو كقيػػػؿ: حيفػػػة  كحى

ةو ال اجى  (ُ)شيء: ناحيتػو. كحكػى ابػف األعرابػي عػف بعػض العػرب: جاءنػا بضػيحةو سىػجى
ٍيفيا.  ترل سكاد الماء في حى

 .(ِ)كحافتا المساف: جانباه ... ح 

ذا كػػاف كزف )ًفعىػػؿ( سػػماعيان يحفػػظ فػػي نحػػك حاجػػةو كًحػػكجو كحافػػةو كًحيىػػؼ  كاث
ٍيؼ ح و كال يقاس عميػوو كال فيك سماعي أيضان فيما حكاه ابف األعرابي مف قكليـ ح حى

            (ّ)خػػػػعؼ بػػػػيف العممػػػػاء فػػػػي أف جمػػػػكع الكثػػػػرة كميػػػػا سػػػػماعيةو كال تجمػػػػع قياسػػػػان 
 إال أنيا قد تطرد في بعض المفردات دكف بعض.

ػػا فػػى جعػػؿ ىػػذا الجمػػع مػػف الجمػػكع  فحكايػػة ابػػف األعرابػػي ليػػا أثرىػػا ىنػػا أيضن
 الكاردة عف العرب. 

                                           

اج. ينظػػر: إذا كثػػر مػػاء المػػبف فيػػك الضػػيي كالضػػياحو فػػإذا جعمػػو أرؽ مػػا يكػػكف فيػػك السػػج (1)
 .ْٗٔ/ِالدالاؿ فى غرااب الحديث: 

 بتصرؼ. ّٕٗ/ّالمساف )ح م ؼ(:  (2)

 . ِّٓ/ّينظر: اليمع:  (3)



 

  

 

 
 كأثرىا في الدرس النحكم كالصرفي حكايات ابف األعرابي

 

َُٖ 

 هع ئل )غداي (:جمع غدية على زنة هعيلة على 

أنػػو قػػاؿ: ىػػي لغػػة فػػي الغػػدكة  (ِ)و كنقػػؿ عػػف ابػػف األعرابػػي(ُ)الغديػػة كعشػػية
كضحية لغة في ضحكةو كغػدكات محركػة ىػك جمػع غػداة كقطػاةو كقطػكاتو كغػديات 

 ىك جمع غديةو كأنشد:
ظِّػػػػػػي لىٍيػػػػػػتى  أال يىػػػػػػةٍ  ًزيىػػػػػػارىة ًمػػػػػػفٍ  حى  أيمِّ

 

ػػػػًديَّاتي  ... و غى ًشػػػػيَّاتي  أك قىػػػػٍيظو  (ّ)وٍ أىٍشػػػػًتيى  عى
 

أنػو جمػع غديػةو فػإذا كػاف كػذلؾ فغديػةو  (ْ)كأما غدايا فقد حكى ابف األعرابػي 
بابػو  (ٓ)كغدايا كعشيةو كعشاياو فيككف )غدايا( جمع تكسير عمى كجيو؛ ألف فعيمة 

 أف يكسر عمى فعااؿ.
 . كىك مردكد ألمريف:(ٔ)كذىب بعضيـ إلى أف )غدايا( جمع غدكة 

 مت جمعا لمغدكة كاف القياس غداكل بإثبات الكاك.أف الغدايا إذا جع ييدهم :
كػػكف غػػدكة ثعثيػػانو كمفػػرد فعااػػؿ البػػد أف يكػػكف عمػػى أربعػػة أحػػرؼو  اآل تتر:

أحدىما حرؼ ليف غير تاء التأنيث؛ ألنيا في حكػـ الكممػة المسػتقمة ك )غػدك( جمػع 
 .(ٕ)غدكهو بحذؼ الياء. كالغدك جمع غداة نادرة 

أف الغػػدايا ليسػػت جمػػع غديػػة كمػػا يقػػكؿ ابػػف  (ُ)كالػػذم عميػػو أكثػػر أىػػؿ المغػػة
األعرابػػيو كأف المػػراد بػػو جمػػع الغػػداةو كىػػك ال يجمػػع عمػػى الغػػدايا إال أف العػػرب قػػد 

                                           

 . ُْٓ/ّٗو كتاج العركس: ِٕ/َُينظر: المساف:  (1)

 .ُْٓ/ّٗو كتاج العركس: ّْ/ٔينظر: المحكـ:  (2)

و كتػاج ِٕ/َُا(:  و ك)غ دِِٖ/ٗمف الطكيؿو كىك بع نسبة فى: لساف العػرب )ع س ا(:  (3)
 العركس )ع ش ا(و ك)غ د ا(.

 . ُْٓ/ّٗو كتاج العركس: ِٕ/َُالمساف:  ينظر: (4)

 ىك كزف غديةو كعشية. (5)

 .ُْٓ/ّٗينظر: تاج العركس:  (6)

 المرجع السابؽ. ينظر: (7)
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ُُٖ 

نطقت بعدة ألفاظ غيرت مبانييا؛ ألجؿ االزدكاجو كأعادتيا إلى أصكليا عند االنفػرادو 
يا ردكىا إلػى أصػميا فقػالكا: فقالكا: الغداياو كالعشايا إذا قرنكا بينيماو فإف أفردكا الغدا

الغدكاتو كقالكا: ىنأني الشيءو كمرأنيو فإف أفػردكا قػالكا: أمرأنػيو كقػالكا: فعمػت بػو 
 ما ساءه كناءهو فإف أفردكا قالكا: أناءه.

أف  عمى (ِ)تذكرتو في نص حيث إليو ذىب فيما األعرابي ابف حياف أبك أيد كقد
كالعشايا ليست مف باب المطابقة بيف المفظيف الغدايا في قكليـ: إنى رتيو بالغداياو 

نما جمع غدية بمعنى غداة.  ألجؿ التكافؽو كازدكاج الكعـو كليس جمع غداةو كاث
مػا حكػاه ابػف األعرابػي كنػص عمػى أف  (ّ)-فػي المسػاف  –كقد رد ابف منظكر 

او ىك ىذه الحكاية لـ يحكيا غيرهو كأف الغدايا في قكليـ: إني رتيو بالغداياو كالعشاي
جمع الغداةو إال أنيػـ جمعػكه عمػى غػدايا إتباعػان لمعشػاياو كلػكال ذلػؾ لػـ يجػز تكسػير 
فعىمة عمى فعااؿو كأف الذم حمميـ عمى ذلؾ ىػك أنيػـ يػؤثركف المحاكػاةو كالمناسػبة 

(: ح ارجعػػف مػػأزكرات بػػيف األلفػػاظ تػػاركيف لطريػػؽ القيػػاسو كجعػػؿ مػػف ذلػػؾ قكلػػو )
ناء حكراءو فكذلؾ قكليـ: إني رتيو بالغداياو كالعشػايا كقكليـ: عي (ْ)غير مأجكرات ح

 جمعكا الغداة عمى غدايا إتباعان لمعشايا. -
 كسر مف محتشميف ذلؾ مثؿ يفعمكف كانكا فإذا ح بقكلو: ذلؾ عمى عقب ثـ

القياس فأف يفعمكه فيما ال يكسر القياس أسكغو أال تراىـ يقكلكف: رأيت زيدانو فيقاؿ: 
ر كال عذر في ذلؾ إال محاكاة  مف زيدانر كمررت و فيقاؿ: مف زيدو            بزيدو

 .(ٓ)المفظ ...ح
                                                                                                           

 .َِٕ - ِٔٗ/ُو كالمزىر: ٕٗو كدرة الغكاص: ِٕ/َُو كالمساف: ّْ/ٔينظر: المحكـ:  (1)

 . ِّ: تذكرة النحاة: ينظر (2)

 .   .ِٕ/َُالمساف:  ينظر: (3)

    . ْٔٓ/ّمصنؼ عبدالرزاؽ الصنعاني:  ينظر: (4)

 ْٔٓ/ّمصنؼ عبدالرزاؽ الصنعاني:  (5)
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ُِٖ 

مما سبؽ ذكره يتبيف لي رجحاف مػا قالػو ابػف منظػكر كغيػره مػف جميػكر أىػؿ 
المغة مف أف الغدايا في قكليـ: إني رتيو بالغداياو كالعشايا ىػك جمػع الغػداةو كلػيس 

ـ يحكيػػا غيػػره و كالغػػداة ال تجمػػع عمػػى جمػػع غديػػة كمػػا حكػػى ابػػف األعرابػػي ؛ إذ لػػ
            و فػػػإذا (ُ)الغػػػداياو كلكػػػنيـ كسػػػركه عمػػػى ذلػػػؾ ليطػػػابقكا بػػػيف لفظػػػوو كلفػػػظ العشػػػايا

 أفردكه لـ يكسركهو كىذا مف سنف العرب في كعميـو كقد سماه المغكيكف باالزدكاج.
عمػان مػا كقاؿ فيو السيكطي: ح ... كمف سنف العرب المحاذاةو كذلؾ أف تجعؿ ك

ف كانػػا مختمفػػيفو فيقكلػػكف: الغػػداياو  بحػػذاء كػػعـو فيػػؤتى بػػو عمػػى كزنػػو لفظػػانو كاث
كالعشاياو فقالكا: الغدايا النضماميا إلى العشاياو كمثمو قكليـ: أعكذ بؾ مػف السػاٌمة 
ٌصٍتو كالعٌمةي أصميا مف ألمَّػٍتو لكػف  كالعٌمةو فالساٌمة مف قكلؾ: سىمٍَّت النعمة إذا خى

 .(ِ)نت بالسامة جعمت في كزنيا ... ح لما قر 
فقػػػد أثػػػرت حكايػػػة ابػػػف األعرابػػػي فػػػى ىػػػذا الخػػػعؼ الػػػذم دار بػػػيف المغػػػكييف 

 كالصرفييف في جمع غدية عمى غدايا .

                                           

 . ّْ/ٔينظر: المحكـ:  (1)

 . َِٕ - ِٗٔ/ُالمزىر:  (2)
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 الجمع بي  عالمتت ت ني  هت كلمة:

                أجمػػػػع الصػػػػرفيكف عمػػػػى أنػػػػو إذا أسػػػػند الفعػػػػؿ المضػػػػارع إلػػػػى نػػػػكف النسػػػػكة 
 في  فيما عدا قراءة شاذة كردت  (ُ)اء كال يبدؿ تاء ػمضارعة يرؼ الػى حػيبق

 بالتاء في )يتفطرف(. (ّ) تىفىطٍَّرفى ًمٍنوي تى تىكىادي السَّمىاكىاتي  كىي  (ِ)البحر
مػػف قػػكليـ:  (ْ)كنظيػػر ذلػػؾ مػػا ركاه أبػػك عمػػرك الزاىػػد فػػي نػػكادر ابػػف األعرابػػي

 اإلبٌؿ تىٍشمىٍمف بالتاء أيضان.
شرم قراءة )تتفطرف( بالغرابةو كركايػة: تىٍشػمىٍمف بالنػدرة حيػث كقد كصؼ الزمخ

قػػاؿ: ح كركل يػػكنس عػػف أبػػي عمػػرك قػػراءة غريبػػة )تتفطػػرف( بالتػػاءيف مػػع النػػكفو 
كنظيرىا حرؼ نادر. ركل في نكادر ابف األعرابي: اإلبؿ تىٍشمىٍمف ح 
(ٓ). 

 .(ٔ)كقاؿ أبك حياف: ح ... كىي قراءة شاذةو كتشممف حرؼ نادر ح 

كيظيػػر ممػػا سػػبؽ أف إبػػداؿ التػػاء مػػف اليػػاء فػػي المضػػارع المسػػند إلػػى نػػكف 
: ح (ٕ)النسكة كما في قػراءة )تتفطػرف( شػاذ عػف القيػاس كاالسػتعماؿو قػاؿ الػدماميني

إذ ال يثبػت كتػاب  –تعػالى  -كال يقاؿ في القراءة الشاذة إنيا مما كجد فى كتػاب ا  
ي القػراءة لجػكاز الجمػع بػيف ععمتػي تأنيػث؛ إال بالقطع ح فع دليػؿ فػ –تعالى  –ا  

ألف العػػرب ال تجمػػع بػػيف ععمتػػي التأنيػػث فػػع تقػػكؿ: النسػػاء تقمػػفو كال الكالػػدات 

                                           

 .َُُو كأخطاء المغة العربية المعاصرة: َّٔ/ْينظر: شرح ابف عقيؿ:  (1)

 .ُْٖ/ٔر: البحر: ينظ (2)

[ مف سكرة: مريـو كينظر القراءة في: مختصر في شكاذ القرآف البف خالكيو:  َٗمف ارية ]  (3)
 .َّْو كشكاذ القراءات لمكرماني: ُّٓ

 .َِِٗ – َِِٖو كاالرتشاؼ: ُْْ/ِٕو كمفاتيي الغيب: َِٖ/ْينظر: الكشاؼ:  (4)

 .َِٖ/ْالكشاؼ:  (5)

 .َِِٗ – َِِٖاالرتشاؼ:  (6)

 .ِْٗ/ّينظر: تعميؽ الفرااد:  (7)
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ترضػػعف كالكجػػو فيػػو تأكيػػد التأنيػػث كتأكيػػد الخطػػاب فػػي: أرأيتػػؾو كمثمػػو مػػا ركاه أبػػك 
 .(ُ)عمرك الزاىد في نكادر ابف األعرابي: اإلبؿ تشممف 

 يرب ": التذكير هت لفظ "

مؤنثػةو قػاؿ األزىػرم فػي  –المعركؼ عنػد أىػؿ المغػة أف الحػرب نقػيض السػمـ 
: ح أنثكا الحرب؛ ألنيـ ذىبكا بيا إلى المحاربػةو ككػذلؾ السػمـ يػذىب (ِ)تيذيب المغة 

 بيا إلى المسالمة فتؤنث ح.

 في ح الحرب ح التذكير. كأنشد: (ّ)كحكى ابف األعرابي 

ػػػػػػػػػٍربي  ًإذا كىٍىػػػػػػػػػكى  فىػػػػػػػػػا الحى  عيقابيػػػػػػػػػوي  عى
 

ًحرىابيػػػػػػػػػوي  كيػػػػػػػػػٍرهى الٌمقىػػػػػػػػػاًء تىٍمتىًظػػػػػػػػػى ...
(ْ)

 

 

نمػا حكايػة  كقد عمػؽ الزبيػدم عمػى ىػذه الحكايػة بقكلػو: ح كاألعػرؼ تأنيثيػاو كاث
ابف األعرابي نادرةو كعنػدم أنػو حممػو عمػى معنػى القتػؿ أك اليػرجو كالجمػع حػركبو 

 .(ٓ)كيقاؿ: كقعت بينيـ حربو كقامت الحرب عمى ساؽ ... ح 

                                           

 .ُِ/ِٓينظر: ركح المعاني:  (1)

 .ُِ/ٓتيذيب المغة:  (2)

و كنسػبت ىػذه الحكايػة ِْٗ/ِو كتػاج العػركس: ََُ/ّو كالمساف: ُِّ/ّالمحكـ:  ينظر: (3)
 . َُٖ/ُالحكاية إلى المبرد في الصحاح: 

              و َٖ/ُٓ(: و ك)ع ؽ اََُ/ّمػػػػػف الرجػػػػػزو كىػػػػػك بػػػػػع نسػػػػػبة فػػػػػى: المسػػػػػاف )ح ر ب(:  (4)
 . ٖٗو كشرح شكاىد الشافية: ِّٔ/ُٓو ك)ىػ ؽ ا(: ِْٖ/ُٓك)ؿ ظ م(: 

 .ِْٗ/ِينظر: تاج العركس:  (5)
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               أنػػػػو عنػػػػد تصػػػغير االسػػػػـ الثعثػػػي المؤنػػػػث الخػػػػالي  (ُ)قػػػد ذكػػػػر الصػػػرفيكفك 
                         يمتػػػػػػػبس ال أف بشػػػػػػػرط (ِ)بػػػػػػػو التػػػػػػػاء إلحػػػػػػػاؽ يجػػػػػػػب فإنػػػػػػػو مػػػػػػػف تػػػػػػػاء التأنيػػػػػػػث

 كيديػػػةو سػػنينةو تصػػغيرىا: فػػي يقػػاؿ كأذف كيػػدو كعػػػيفو سػػفو نحػػك: كذلػػؾ و(ّ)بغيػػره
أسػماء لػـ تمحقيػا التػاء فػي التصػغيرو كمنيػا  الثعثػي مػف شذت كقد كأذنيةو كعيينةو

 الحرب قالكا في تصغيرىا: حريب.
: ح الحػػرب أنثػػى يقػػاؿ فػػي تصػػغيرىا: (ْ) -فػػي المخصػػص  –كقػػاؿ ابػػف سػػيده 

 حريب بغيرىا... ح.
ككاف المبرد قد تأكؿ تصغير )حرب( عمى حريبو بأف المقصكد في األصؿ ىػك 

مػػك سػػمينا امػػرأة حربػػان لػػـ يجػػز فػػي تصػػغيرىا إال المصػػدر مػػف قكلػػؾ: حربتػػو حربػػانو ف
 .(ٓ)حريبة 

                                           

و كالتحبيػػر فػػي التصػػغير كالنسػػب: ُِْ/ُو كشػػرح الشػػافية: ُْٓ/ُأسػػرار العربيػػة:  ينظػػر: (1)
ِّ. 

 س أف تكػػكف بععمػػة التأنيػػث ألف التصػػغير يػػرد األشػػياء إلػػى أصػػكلياو كاألصػػؿ فػػي نحػػك شػػم (2)
لمفرؽ بيف المذكر كالمؤنث؛ كلذلؾ كجب ردىا فػي التصػغيرو كاخػتص رد التػاء بػالثعثي لخفػة 
لفظوو فأما الرباعي فمـ ترد فيو التاء لطكلو فصار الطكؿ بدالن مف تػاء التأنيػث. ينظػر: أسػرار 

 .ُْٓ/ُالعربية: 

بغيػره فإنػو يمتنػع لحػاؽ التػاء باالسػـ المصػغر  فإف كاف لحاؽ التػاء يػؤدم إلػى التبػاس االسػـ (3)
نحك: شجرو يقاؿ في تصغيره: شجيرو لاع يمتبس بتصػغير المفػرد شػجرة. ينظػر: التحبيػر فػي 

 .ِّالتصغير كالنسب: 

 .ُِْ/ُو كحاشية شرح الشافية: ٗ/ُٕ ينظر: (4)

 . ُٖٔ/ُينظر: المقتضب:  (5)
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كمثػػؿ حػػرب فػػي الشػػذكذ: درعو كقػػكسو كفػػرسو كتصػػغيرىا: دريػػعو كقػػكيسو 
كفػػريسو ككميػػا أسػػماء ثعثيػػة مؤنثػػةو صػػغرت بغيػػر تػػاء التأنيػػثو كالقيػػاس رد التػػاء 

 .(ُ)عند تصغيرىا؛ ألنيا ال تمتبس بغيرىا 
نمػا لػـ تمحػؽ التػاء فػي التصػغير مػا كػاف ثعثيػان؛ قاؿ أبك البركػات األنبػارم: ح إ

ألنػػو أجػػرل مجػػرل المػػذكر؛ ألنػػو فػػي معنػػاهو كذلػػؾ؛ ألف القػػكس فػػي معنػػى العػػكدو 
كالفرس يطمؽ عمى المذكرو كالمؤنثو كالمػذكر ىػك األصػؿ فبقػي لفػظ تصػغيرىا عمػى 

 .(ِ)أصمو ... ح 
ص عمػى ذلػؾ مؤنثة كمػا نػ –مما سبؽ ذكره يتبيف لي أف الحرب نقيض السمـ 

ػعى  أكثر أىؿ المغةو كيؤيد ذلؾ عكد الضمير عمييا مؤنثان في قكلو تعػالى:  تَّػى تىضى حى
ٍربي أىٍكزىارىىىا  كأف تصغيرىا عمى )حريػب( بغيػر ىػاء شػاذو كحمميػـ عمػى ذلػؾ  (ّ) اٍلحى

 أنيػػػػػػا أجريػػػػػػت مجػػػػػػرل المػػػػػػذكر؛ لككنيػػػػػػا فػػػػػػي األصػػػػػػؿ مصػػػػػػدرانو كأمػػػػػػا حكايػػػػػػة 
 ا فنادرو كمحمكؿ عمى معنى القتؿو أك اليرج.ابف األعرابي التذكير فيي

 تصغير جيرا  على يجي ر:

. كقػد أجمػع الصػرفيكف (ْ)جيراف عمى زنة )ًفععف( جمع تكسػير لمكثػرةو مفردىػا جػار
 عمى أف جمع التكسير لمكثرة ال يدخمو التصغير.

فإف أريد تصغيره فع يخمك إما أف يككف لو مف لفظو جمػع قمػة ككػعب كأكمػبو 
س كأفمسو أك الو كدراىـو كدنانيرو كرجاؿو فالثاني يرد إلى كاحػده كيصػغر ذلػؾ كفمك 

                                           

 . ِِْ – ُِْ/ُينظر: شرح الشافية:  (1)

 . ُْٓ/ُرار العربية: أس (2)

 [ سكرة: محمد. ْمف ارية ]  (3)

الجػػار: المجػػاكر كالػػذم أجرتػػو مػػف الظمػػـو كالمجيػػرو كالمسػػتجيرو كالشػػريؾ فػػي التجػػارة كزكج  (4)
المرأةو كىي جارتوو كفرج المرأةو كما قرب مف المنازؿو كاالست كالجارةو كالمقاسػـو كالحميػؼو 

 ج ك ر(. كالناصر. ينظر: القامكس المحيط: )
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الكاحػػدو ثػػـ ينظػػر فػػإف كػػاف ذلػػؾ الكاحػػد عػػاقعن مػػذكر المفػػظو كالمعنػػى جمعتػػو بػػالكاكو 
ف لػـ يكػف عػاقعن جمعتػو بػاأللؼو كالتػاء مػذكران  كالنكف كرجيمكف في تصغير رجػاؿو كاث

 كقديرات في قيديكر. كاف ككتيبِّات في كيتيبو أك مؤنثان 
ككذا إف اتفؽ أف يككف عاقعن مؤنث المفظ مػذكر المعنػى أك عػاقعن مػذكر المفػظ 
مؤنػػػث المعنػػػىو فيجػػػكز اعتبػػػار المفػػػظو كاعتبػػػار المعنػػػى كجرحػػػىو كحمقػػػى فيقػػػاؿ: 
ف  جريحكف كأحيمقكف كجريحاتو كحميقاكاتو ككذا تقػكؿ فػي حػااضو حكيضػاتو كاث

 لـ تجمع )حااض( جمع السعمة.
كأمػػا فػػي القسػػـ األكؿ كىػػك جمػػع الكثػػرة الػػذم لػػو مػػف لفظػػو جمػػع قمػػة فػػنحف 
بالخيار بيف رد جمع كثرتو إلى جمع قمتوو كتصغيرهو كذلػؾ كمػا فػي تصػغير )كػعب( 
ك )فمػػكس( عمػػى أكيمػػبو كأفػػيمسو كبػػيف رد جمػػع كثرتػػو إلػػى الكاحػػدو كتصػػغير ذلػػؾ 

 .(ُ)ء كما في ذلؾ القسـ سكاءالكاحد ثـ جمعو إما بالكاكو كالنكفو أك باأللؼ كالتا
ٌيػارو  (ِ)كقد نقؿ أىؿ المغػة عػف ابػف األعرابػي أنػو حكػى فػي تصػغير جيػراف: أيجى

 بضـ ففتي مع تشديد التحتية.
فػي تػاج  –كقد حكـ الزبيدم عمى ىذا التصغير بأنو نادرو أك شػاذو حيػث قػاؿ 

ٍيعفو كىك نػا–العركس  درو كمػا قػالكا : ح كتصغير أيٍصعف الذم ىك جمع أصيؿ: أيصى
ٌيػػار ح و كنقػػؿ عػػف السػػيرافي قكلػػو: ح ألنػػو إنمػػا يصػػغر مػػف (ّ)فػػي تصػػغير جيػػراف أيجى

الجميػػع مػػا كػػاف عمػػى بنػػاء أدنػػى العػػددو كأبنيػػة أدنػػى العػػدد أربعػػة: أفعػػاؿو كأفعيػػؿو 
 .(ْ)كأفعمةو كًفعمةو كليست أصعف كاحدة منيا فكجب أف يحكـ عميو بالشذكذح

                                           

 . ُِِ/ُو كمعجـ القكاعد العربية: ِٔٔ/ُشرح الشافية:  ينظر: (1)

 . ِٖ/ِو كالمزىر: ْٖٖ/َُتاج العركس:  ينظر: (2)

 السابؽ.  (3)

 .َْٓ/ِٕو كتاج العركس: ُِٖ/ٓينظر: شرح السيرافي:  (4)
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عمى أجيار في حكاية ابف األعرابػي لػيس نػادرانو أك كالتحقيؽ أف تصغير جيراف 
نما ىػك تصػغير مكافػؽ لمػا ذكػره الصػرفيكف مػف أف الجمػع  شاذان كما زعـ الزبيدمو كاث
الكثيػػر فػػي التصػػغير يػػرد إلػػى الجمػػع القميػػؿو فقػػد رد )جيػػراف( إلػػى )أٍجػػكار( فقػػاؿ لمػػا 

كاب: أثيػػاب إذا صػغر: أجيػكارو ثػـ قمػب الػػكاك يػاءو كأدغػـ كمػا تقػػكؿ فػي تصػغير: أثػ
و كأيػاـو (ُ)اجتمعت الكاكو كالياءو كالسابؽ ساكف قمبت الكاك ياء  و كأدغمت نحك يػـك

 .(ِ)كاألصؿ: أيكاـو كككيت الدابة كياو كاألصؿ ككيا 
كأما رد ح جيراف ح جمع كثرة إلى )أجكار( جمع قمة فجمع صحيي مستعمؿ؛ ألف 

لعيفو كما كاف كػذلؾ فػع يسػتحؽ أف مفرده كىك )جار( عمى زنة )فىٍعؿ(و لكنو معتؿ ا
نما قياسو أف يجمع عمى أفعاؿو نحك سيؼ كأسياؼو كثػكب (ّ)يجمع عمى )أفعيؿ( و كاث

 .(ْ)كأثكابو كبابو كأبكابو كمنو جارو كأجكار
قاؿ سيبكيو: ح كأما ما كاف )فىٍعع( فإنو يكسر عمى )أفعاؿ( إذا أردت بناء أدنػى 

ذا أردت بنػاء أكثػر العددو كذلؾ نحك: قاعو كأقكاعو كتػ اجو كأتػكاجو كجػارو كأجػكارو كاث
 .(ٓ)العدد كسرتو عمى ًفععفو كذلؾ نحك: جيرافو كقيعافو كتيجاف ... ح 

كقد كرد في كعـ العرب استعماؿ أجكار جمع قمة استغناء بو عف جيرافو كقاؿ 
 : ح فأما جيراف فقد أتكا فيو بمثاؿ القمةو أنشد األصمعي: (ُ)ابف جني 

                                           

 . ِٖ/ِالمزىر:  ينظر: (1)

ٍيػكىة اسػـ رجػؿو كعػكل الكمػب عكيػة إال أربعة أحرؼ مستثناة مف ىذا القمػب: حيػكاف قبي (2) مػةو كحى
كاحدةو كضيكافو كىك السٌنكرو كما عدا ذلؾ فمدغـ إال قكليـ في أسػكد: أسػيكدو كأسػٌيد. أم: 
إف عمة عدـ القمب في أسيكد أف الياء ليست أصعو كأما القمب في أسػيد فشػاذ لمعمػة نفسػيا. 

 .ِٖ/ِينظر: المزىر: 

( عمى أىٍفعيؿ صػ: مف ىذا البحث. راجع مسألة جمع )فىٍعؿ( مضعؼ (3) ـٌ  كػ )عى

 .ُِٔ/ّدليؿ السالؾ إلى ألفية ابف مالؾ:  ينظر: (4)

 .َٗٓ/ّينظر: الكتاب  (5)
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قيكؽ ... حمىذىمَّ   (ِ)ةي اأٍلىٍجكىاًر كىاٍلحي
 .(ّ)كذكره أيضان ابف األعرابي فيما أحسب ح

كمف ىنا تككف حكاية ابػف األعرابػي ليػا أثرىػا البػيف فػي صػحة تصػغير جيػراف 
عمى أجيار؛ ألنو تصغير مكافؽ لما جرل عميو الصرفيكف فػي تصػغير الجمػع الكثيػر 

 برده إلى الجمع القميؿ ثـ تصغيره.
 يرف مك   آ ر هت مك نه: إبدال

قامػػة بعضػػيا مقػػاـ بعػػضو كمػػف أمثمتػػو:  مػػف سػػنف العػػرب إبػػداؿ الحػػركؼو كاث
و كىك كثير مشيكر و كرففه  .(ْ)مدحوو كمدىوو كفرسو رفؿه

كاإلبداؿ في المغة: مصدر قكلؾ: أبدلت الشيء مف الشيءو أم: أقمتو مقامػوو 
 .(ٓ)بادلة التبادؿكاستبدؿ الشيء بغيرهو كبدلو بوو إذا أخذه مكانوو كال

                                                                                                           

 .ِٖٔ/ُالخصااص:  (1)

 .ِٖٔ/ُمف الرجزو كلـ أقؼ عميو إال فى الخصااص  (2)

 لعمو إشارة إلى ما حكي عف ابف األعرابي مف تصغير جيراف عمى أجيار. (3)

 .ُْٓ/ُنظر: الصاحبي: ي (4)

المساف )ب د ؿ(و كاإلتماـ في اإلععؿو كاإلبداؿو كاإلدغاـ دراسة تصريفية تطبيقيةو د/  ينظر: (5)
 .ُّٓعمي أحمد طمبو كد/ محمد عبدالنبي صػ
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 .(ُ)كاإلبداؿ في اصطعح الصرفييف: ىك جعؿ حرؼ مكاف آخر مطمقان 
و كالكثيػػرو كالشػػاذو كاإلبػػداؿ لقصػػد  كاإلبػػداؿ بيػػذا المعنػػى يشػػمؿ اإلبػػداؿ الػػعـز

 .(ِ)اإلدغاـ مف كؿ نكع أقيـ حرؼ مقاـ آخر في مكانو 
حػركؼ ح ىػدأت كأما اإلبداؿ القياسػيو فيقػاؿ فػي تعريفػو: ىػك جعػؿ حػرؼ مػف 

 .(ّ)مكطيا ح مكاف آخر بشركط معينة 

كاإلبداؿ نكعاف: األكؿ: ىك اإلبداؿ لإلدغاـو كيككف عند اجتماع حرفيف 
 كىك اإلدغاـو كيتسنى بينيماو التماثؿ ليتـ ارخر؛ مف أحدىما إبداؿ يتـ فإنو متقاربيفو

 يدغـ فييا. يدخؿ في جميع حركؼ العربية إال األلؼ؛ ألنيا ساكنة ال تدغـو كال

 كالغالػػب فػػي ىػػذا النػػكع إبػػداؿ األكؿ مػػف الثػػانيو كذلػػؾ كإبػػداؿ التػػاء صػػادان فػػي 
  ميكفى  كأصميا )يختصمكف(. (ْ) يىًخصِّ

 :(ٔ)يأتي ما عمى كيشتمؿ و(ٓ)اإلدغاـ لغير يقع الذم كىك المجرلو اإلبداؿ الثاني:
 :(ٔ)يأتي

اإلبداؿ الشااع غير الضركرم في التصريؼو كىك ما كثر في بعض الميجػات  -ُ
و ككسكسػػة (ِ)و ككشكشػػة ربيعػػة(ُ)و كعنعنػػة تمػػيـ(ٕ)العربيػػة كعجعجػػة قضػػاعة

 .(ّ)ككسكسة ىكازف كبكر
                                           

 .ُٕٗ/ّينظر: شرح الشافية لمرضي:  (1)

 .ُّٓاإلتماـ في اإلععؿو كاإلبداؿو كاإلدغاـ:  ينظر: (2)

 ابؽ.ينظر: الس (3)

 [ سكرة: يس. ْٗمف ارية ]  (4)

 .ُّٓو كاإلتماـ في اإلععؿو كاإلبداؿو كاإلدغاـ: ّّٔ/ِاليمع:  ينظر: (5)

 ينظر: السابؽ. (6)

 ىي إبداؿ الياء المشددة جيمان في الكقؼ نحك قكؿ الزاجر:  (7)
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اإلبداؿ القياسي الضركرم في التصريؼو كىك الذم يكقع تركػو فػي المخالفػة  -ِ
 .كحركفو تسعة جمعت في قكلؾ: ىدأت مكطيا. كما مر

 اإلبداؿ الشاذ: كذلؾ كإبداؿ النكف الما نحك قكؿ النابغة الذبياني: -ّ
قىٍفتي  كىابان  عىيَّتٍ   أيسىاًامىيىا أىًصيعالن  ًفييىا كى مىا جى دً  ًمفٍ  ًبالرٍَّبعً  كى  (ْ)أىحى

 فكممة )أصيعال( أصميا )أصيعف( تصغير أصيؿ عمى غير قياس.
فػي )سػقر(: صػقر. كيػدخؿ  إبداؿ قميؿ كإبػداؿ الصػاد مػف السػيف نحػك قػكليـ -ْ

 تحت ىذا النكع مف اإلبداؿ ما حكاه ابف األعرابي فيما يأتي:

                                                                                                           

 المطعماف المحـ بالعشج خالي عكيؼ كأبك عمج 
 كاإلدغػػاـ: كاإلبػػداؿو اإلعػػعؿو فػػي كاإلتمػػاـ وَّ حبي:كالصػػا وُٕٖ/ُ الصػػناعة: سػػر ينظػػر: 

ُّٓ. 

 .َِِ/ّىي إبداؿ اليمزة عينان كقكليـ: ًعٌنؾ في إٌنؾ. ينظر: شرح الشافية:  (1)

ىي إبداؿ الكاؼ الكاقعة ضمير المؤنػث شػينان نحػك: أم أمػر جػاء بػشو يريػدكف أم أمػر جػاء  (2)
  ُٗٗ/ّبؾ ر ينظر: شرح الشافية: 

ػػس يريػػدكف: أبػػكًؾو كأمػػًؾ.  ىػػي إبػػداؿ (3) الكػػاؼ الكاقعػػة ضػػمير المؤنػػث سػػينان نحػػك: أبػػكسو كأمُّ
 .ُّٓينظر: اإلتماـ في اإلععؿو كاإلبداؿو كاإلدغاـ: 

و كالمقتضػػػػب: ُِّ/ِو ّْٔ/ُو كالكتػػػػاب: ُْمػػػػف البسػػػػيطو كىػػػػك لمنابغػػػػة فػػػػي ديكانػػػػو:  (4)
 .ِّّ/ُلشافية: و كشرح الجاربردل مجمكعة آْ/َُو ُّْ/ٗو كشرح المفصؿ: ُْْ/ْ
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 إبدال الميم م  النو  هت كلمة )مجي (: (1

قاؿ ابف سيده: ح كيقكلكف: خبيث مجيث. كذا حكى ابف األعرابيو كأحسبو لغػة 
 .(ُ)في نجيث أبدؿ مف النكف ح 

 إبدال الةمزة واواً  وإدغ مة   وقلبة  ي ء: (2

و أم: رؤيتػػؾ بإبػػداؿ (ِ)بػػي: ح الحمػػد   عمػػى ريتػػؾ ح كًنيًَّتػػؾى و حكػػى ابػػف األعرا
دغامياو كقمبيا ياءن.  اليمزة كاكانو كاث

 إبدال السي  ت ء هت قولةم:   ب ي وب: (3

قػاؿ ابػػف فػارس: ح )خػػكت( الخػاء و كالػػكاكو كالتػػاء أصػؿ كاحػػد يػدؿ عمػػى نفػػاذو 
ٌكات إذا كاف ال يبالي ما ركػب مػف األمػكر... كيقػاؿ: مػا  كمركر بإقداـو يقاؿ: رجؿ خى

زاؿ الػذنب يختػػات الشػػاة بعػػد الشػػاةو أم: يختميػػاو كيعػػدك عمييػػاو فأمػػا مػػا حكػػاه ابػػف 
األعرابي مف قكليـ: خات يخكت إذا نقض عيدهو فيجكز أف يكػكف مػف البػابو كأنػو 
ا نقض كمىٌر في نيج غدرهو كيجكز أف يككف التاء مبدلة مف سيفو كأنػو خػاسو فممػ

 .(ّ)قمبت السيف تاءن غيٌير البناء مف يخيس إلى يخكت ح 
 :(ْ)كيعرؼ الحرؼ المبدؿ مف الحرؼ األصمي بأمكر

: أمثمػػة االشػػتقاؽ: كيعنػػي بأمثمػػة االشػػتقاؽو األمثمػػة التػػي اشػػتقت ممػػا يوال ًن
اشػتؽ منػو الكممػػة التػي فييػػا اإلبػداؿ كػػػ ح تػراث ح فػػإف أمثمػة اشػػتقاقو فػي كرث يػػرث 

جميعيػػا مشػػتؽ مػػف الكراثػػة كمػػا أف تػػراث مشػػتؽ منيػػا فػػدؿ عمػػى أف كارث مػكركث ك 
 الكاك أصؿ كالثاء بدؿ منيا.

                                           

 .ُِٓ/ْالمخصص:  (1)

 .َُْ/ّٖتاج العركس:  (2)

 . ِِٓ/ِمقاييس المغة:  (3)

و كاإلتمػػاـ ُٗٗ – ُٕٗ/ّو كشػػرح الشػػافية: َِِ/ُو كالممتػػع: ُِّ/ُينظػػر: المنصػػؼ:  (4)
 .ُّٓفي اإلععؿ كاإلبداؿ كاإلدغاـ: 
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: الرجكع إلى التصاريؼ: يعرؼ اإلبداؿ بالرجكع في بعػض التصػاريؼ إلػى   ني ً 
المبدؿ منو فإذا كجدت كممتيف بمعنى كاحد ال يختمفاف إال في حرؼ كاحػد فيجػكز أف 

أحدىما أصعنو كارخر مبدؿ منوو كتصاريؼ الكممة  يككف الحرفاف أصمييفو أك يككف
ىػػي التػػي تػػدلنا إلػػى معرفػػة األصػػؿو فػػإذا ثبػػت الحرفػػاف فػػي جميػػع التصػػاريؼ حكػػـ 
ذا غمب أحدىما كاف الغالب ىك األصؿو كالثاني ىك المبدؿ منو  بأصالة كؿ منيماو كاث

ا فػي الجمػع فمثعن: جػدؼو كجػدث معناىمػا )القبػر( جاءتػا بمعنػى كاحػد إال أنيػـ قػالك 
 أجدثو كأجداث بالثاء فقطو فدؿ عمى أف الثاء أصؿو كالفاء مبدؿ منو.

قمة االستعماؿ: يعني إذا كاف لفظاف بمعنى كاحدو كال فػرؽ بينيمػا لفظػان    ل  ً:
إال بحػػرؼ فػػي أحػػدىما يمكػػف أف يكػػكف بػػدالن مػػف الحػػرؼ الػػذم فػػي ارخػػرو فػػإف كػػاف 

لحػػرؼ فػػي األقػػؿ اسػػتعماالن بػػدؿ مػػف الحػػرؼ أحػػدىما أقػػؿ اسػػتعماالن مػػف ارخػػر فػػذلؾ ا
الػػذم فػػي مثػػؿ ذلػػؾ المكضػػع مػػف األكثػػر اسػػتعماالنو مثػػاؿ ذلػػؾ الثعالػػبو كالثعػػاليو 

 كاألرانبو كاألراني.
: لزـك بناء مجيكؿو أم: يعرؼ اإلبداؿ بأننا لك لـ نحكـ في كممة بكػكف رابع ً 

الدابػة كىػراؽ المػاءو حرؼ فييا بدالن مف ارخر لـز بناء مجيػكؿو كذلػؾ نحػك: ىػراح 
ذا لػـ نقػؿ بػذلؾ لزمنػا أف نحكػـ  فالياء فييما بدؿ مف اليمػزةو كاألصػؿ أراحو كأراؽ كاث
بػػأف اليػػاء أصػػؿ ال بػػدؿو كىػػذا يترتػػب عميػػو أف كزف الكممتػػيف )ىفعػػؿ(و كىػػك كزف 

 مجيكؿ ال يعرفو عمماء التصريؼ.
يث مجيػث كمما سبؽ يتضي أف ما جاء في حكاية ابف األعرابي في قكليـ: نج

بإبػػداؿ المػػيـ مػػف النػػكف فيػػك مػػف بػػاب اخػػتعؼ المغػػات كمػػا نػػص عمػػى ذلػػؾ صػػاحب 
 .(ُ)المخصص 

                                           

 . ُِٓ/ْينظر: المخصص:  (1)
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أم: رؤيتػػؾ بإبػػداؿ  كنيتػػؾ(كأمػػا حكايػػة ابػػف األعرابػػي: )الحمػػد   عمػػى ريتػػؾ 
دغاميػػػاو كقمبيػػػا يػػػاءو فيػػػذا اإلبػػػداؿ غيػػػر قياسػػػيو ألنػػػو لػػػيس مػػػف  اليمػػػزة كاكانو كاث

 .(ُ)ة كاكان المكاضع التي تبدؿ فييا اليمز 
كقد ذكر المغكيكف أف )الرؤية( بالضـ: إدراؾ المرايو كذلؾ أضرب بحسب قكل 
الػػنفسو األكؿ: )النظػػر بػػالعيف( التػػي ىػػي الحاسػػة كمػػا يجػػرم مجراىػػاو كمػػف األخيػػر 

رىسيػكليوي  قكلو تعالى:  ـٍ كى قيًؿ اٍعمىميكٍا فىسىػيىرىل المٌػوي عىمىمىكيػ فإنػو ممػا أجػرم مجػرل  (ِ) كى
ـٍ  بالحاسةو فإف الحاسة ال تصي عمى ا  تعالىو كعمى ذلؾ قكلو:  الرؤية ًإنَّػوي يىػرىاكي

ـٍ  ٍكنىيي ٍيػػثي الى تىػػرى قىًبيميػػوي ًمػػٍف حى ىيػػكى كى
كالثػػاني: بػػالكىـ كالتخيػػؿ نحػػك: أرل إف زيػػدان  (ّ)

                                           

 االن قياسيان في مكضعيف:ألف اليمزة إنما تبدؿ كاكان إبد (1)
األكؿ: فػي مثػؿ )ًىػراكة(و كىػك أف تكػكف الـ المفػػرد كاكان ظػاىرة غيػر معتمػة فتبػدؿ عنػد الجمػػع  

كاكان نحك ًىراكةو كجمعيا ىىرىاكمو كاألصػؿ ىرااػكو بقمػب األلػؼ التػي فػي المفػرد ىمػزة بعػد ألػؼ 
و ثػـ تقمػب كسػرة اليمػزة الجمعو ثـ تبدؿ الكاك ياءو لكقكعيا متطرفة بعد كسرة فصػارت: ىر  ااػيي

فتحةو فصارت ىراءىلو ثـ تقمب الياء ألفانو فصارت ىراءاو ثـ قمبػت اليمػزة كاكان ليشػابو الجمػع 
 مفردهو فصار ىىرىاكىل.

الثػػاني: تبػػدؿ اليمػػزة كاكان إذا اجتمػػع فػػي كممػػة ىمزتػػافو ككانػػت األكلػػى ىػػي المتحركػػة بضػػمةو  
بػداؿ الثانيػة مػدة تجػانس حركػة األكلػىو كىػي الضػمة كالثانية ساكنةو ففي ىذه الحالػة يجػب إ

 فتبدؿ الثانية كاكانو كذلؾ نحك: أيٍأثر فتقكؿ: أكثر.
أك أف يككف اليمزتاف متحركتيفو كأف يككنػا فػي غيػر مكضػع الػعـو كأف تكػكف اليمػزة الثانيػة 

دـ جمػػع مفتكحػةو كاألكلػى مفتكحػػةو أك مضػمكمةو فػػي ىػذه الحالػػة تبػدؿ الثانيػػة كاكان نحػك: أكا
 )آدـ( كاألصؿ: أأدىـو كنحك: أكيدـ تصغير آدـو كاألصؿ أيأىيدـ.

فأبػػػدلت اليمػػػزة الثانيػػػة كاكان فػػػي المثػػػاليف مػػػع أف اليمػػػزة األكلػػػى مفتكحػػػة فػػػي المثػػػاؿ األكؿو  
 .ُُِ/ْكمضمكمة في الثاني. ينظر: األجكبة الجمية لمف سأؿ عف شرح ابف عقيؿ: 

 ة.[ سكرة: التكب َُٓمف ارية ]  (2)

 [ سكرة: األعراؼ. ِٕمف ارية ]  (3)
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ٍكفى  منطمػػؽو كالثالػػث: بػػالتفكر نحػػك:  ػػا الى تىػػرى ًإنِّػػي أىرىل مى
م . كالرابػػع بالقمػػب: أ(ُ)

مىا كىذىبى اٍلفيؤىادي مىا رىأىل كعمى ذلؾ قكلو تعالى:  (ِ)بالعقؿ
(ّ). 

قاؿ الجػكىرم: ح الرؤيػة بػالعيف يعػدم إلػى مفعػكؿ كاحػدو كبمعنػى العمػـ يتعػدل 
 .(ْ)إلى مفعكليفو يقاؿ: رأل زيدان عالمان ح 

ذا عيٌدم بػ إلى كقاؿ الراغب: ح رأل إذا عيٌدمى إلى مفعكليف اقتضى معنى العمـو كاث
 اقتضى معنى النظر المؤدم إلى االعتبارو كقد رأيتو أراه رؤية بالضـو كرأياو 

 .(ٓ)كراءةو مثاؿ راعةو كعمى ذه الثعثة اقتصر الجكىرم ح 
كقيؿ: رىأٍية كرؤيةو قاؿ ابف سيده: ح كليست الياء فييا لممػرة الكاحػدة إنمػا ىػك 

ما لـ تػرد مصدر كرؤية إال أف تريد المرة الكاحدة فيككف رأيتو  رأية كضربتو ضربةو كاث
فرأية كرؤيةو كليست اليػاء لمكاحػدو ك )رؤيانػا( بالضػـ ىكػذا ىػك فػي النسػ و كالػذم 

 .(ٔ)في المحكـ: كرأيتو رايانا كرؤيةو ىذه عف المحيانيو كضبطو بالكسر فانظره ح 
 .(ٕ)كقاؿ الزبيدم: ح ارتأيتوو كاسترأيتوو كرأيتو أعني مف رؤية العيف ح 

كسااي: ح اجتمعت العرب عمى ىمز ما كاف مف رأيتو كاسترأيت كارتأيت كقاؿ ال
في رؤية العيفو كبعضيـ يترؾ اليمزو كىػك قميػؿو كالكػعـ العػالي اليمػزو فػإذا جاػت 

عمػى تػرؾ اليمػزو كقػاؿ: كبػو نػزؿ  -إلى األفعاؿ المستقبمة أجمع مف ييمز كمػف ال 

                                           

 [ سكرة: األنفاؿ. ْٖمف ارية ]  (1)

 . َُِ/ّٖينظر: تاج العركس:  (2)

 [ سكرة: النجـ. ُُمف ارية ]  (3)

 .َُّ/ّٖو كتاج العركس: ِّْٕ/ٔالصحاح:  (4)

 .َُّ/ّٖتاج العركس:  (5)

 .َُّ/ّٖو كتاج العركس: ّّٖ/َُالمحكـ:  (6)

  .َُّ/ّٖس: تاج العرك  (7)
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ي قيميػكًبًيـ مَّػرىضه فىتىػرىل الَّػًذيفى ًفػ القرآف نحك قكلو تعالى: 
فىتىػرىل اٍلقىػٍكـى ًفييىػا  و (ُ)

ػػػػػػػػػٍرعىى  صى
نىػػػػػػػػػاـً  و ك(ِ) ًإنِّػػػػػػػػػي أىرىل ًفػػػػػػػػػي اٍلمى

يىػػػػػػػػػرىل الَّػػػػػػػػػًذيفى أيكتيػػػػػػػػػكا  و ك(ّ)  كى
ـى  اٍلًعٍم

بابو فإنيـ ييمزكف مع حركؼ المضارعةو كىك األصؿ ح (ْ)  .(ٓ)إال تيـ الرِّ
ابتػة فػي جػؿ تصػاريؼ الكممػةو فكاضي ممػا تقػدـ أف اليمػزة فػي الفعػؿ )رأل( ث

 كقميؿ مف يترؾ اليمزو مع معحظة أنيا لـ تقمب كاكان في أمٍّ مف التصاريؼ. 
كقد كجو ابف سيده حكاية ابف األعرابػي )الحمػد   عمػى ريتػؾو كنيتػؾ( بإبػداؿ 
دغامياو كقمبيػا يػاء بقكلػو: ح صػنعةو كحقيقتيػا أنػو أراد: رؤيتػؾ فأبػدؿ  اليمزة كاكان كاث

كاكان إبداالن صحيحان فقاؿ: ركيتؾ ثـ أدغـ؛ ألف ىذه الكاك قد صارت حرؼ عمػة اليمزة 
يَّتػؾو ثػـ كسػر الػراء المجػاكرة اليػاء فقػاؿ: ٌريتػؾ  بما سػمط عمييػا مػف البػدؿو فقػاؿ: رى

 كىذا تكجيو حسف. (ٔ)...ح
كأما حكايتو في: خات يخكتو فإف كانت التاء أصػعن بمعنػى أنػو نقػض عيػدهو 

ف كانت التاء مبدلة مف سيفو كمىدَّ في نيج  غدره فيي عمى بابياو كال إبداؿ فيياو كاث
كاألصؿ: خاسو كمضارعوو يخيسو فمما قمبت السيف تاء غييِّر البناء مف يخيس إلى 

 .(ٕ)يخكت 

                                           

 [ سكرة: الماادة. ِٓمف ارية ]  (1)

 [ سكرة: الحاقة. ٕمف ارية ]  (2)

 [ سكرة: الصافات. َُِمف ارية ]  (3)

 [ سكرة: سبأ. ٔمف ارية ]  (4)

 .  َُْ/ّٖتاج العركس:  (5)

 . ّّٖ/َُالمحكـ:  (6)

 .ِِٓ/ِينظر: مقاييس المغة:  (7)
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كقد بيف أبك الطيب المغكم ىذا النكع مػف اإلبػداؿ فقػاؿ: ح لػيس المػراد باإلبػداؿ 
نمػػا ىػػي لغػػات مختمفػػة لمعػػاف متفقػػة أف العػػرب تتعمػػد تعػػكيض حػػرؼ مػػف حػػرؼو  كاث

 تتقارب المفظتاف في لغتيف لمعنى كاحد حتى ال يختمفا إال في حرؼ كاحد.
كالػػدليؿ عمػػى ذلػػؾ أف قبيمػػة كاحػػدة ال تػػتكمـ بكممػػة طػػكران ميمػػكزة كطػػكران غيػػر 
ميمكزةو كال بالصػاد مػرةو كبالسػيف أخػرلو ككػذلؾ إبػداؿ الـ التعريػؼ ميمػانو كاليمػزة 

ينان كقكليـ: أف عىٍفو ال تشترؾ العرب في شيء مػف ذلػؾو إنمػا يقػكؿ ىػذا المصدرة ع
 .(ُ)قـك كذاؾ آخركف ح 

كقد ذكر أحد الباحثيف األسباب التي تؤدم إلى ىذا اإلبداؿ فقػاؿ: ح كقػد انتيػت 
قامػػة  الدراسػػات المغكيػػة قػػديمانو كحػػديثان إلػػى أنػػو مػػف سػػنف العػػرب إبػػداؿ الحػػركؼو كاث

ليػػذا اإلبػػداؿ أسػػبابان ترجػػع إلػػى اخػػتعؼ الميجػػات العربيػػةو بعضػػيا مقػػاـ بعػػضو كأف 
كالتطكر الصكتي لبعض األصكات العربية الناتج عف بعض عيػكب النطػؽو كاخػتعؼ 
الزمػػػافو كالمكػػػافو كالحيػػػاة االجتماعيػػػةو كالمخالفػػػة الصػػػكتيةو كالمماثمػػػة الصػػػكتيةو 

 .(ِ).. ح كىذاف األخيراف يتـ بيما االنسجاـ الصكتي داخؿ بنية الكممة.
كر هت جمع دكره:  قلب الذال داال وإدغ مة  كبولةم: الدِّ

تبدؿ تاء االفتعاؿ داال إذا كانػت فػاء الكممػة داالنو أك ذاالنو أك زايػان فيقػاؿ: اٌدافو 
 كأزدافو كاألصؿ: ادتاف مف دافو كازتاف مف زاد.

و كمػػف ىػػذا اإلبػػداؿ أيضػػان قػػكليـ اٌدكػػرو كاألصػػؿ: اذتكػػر مػػف ذكػػرو كيجػػكز فيػػ
 .(ْ)فيقاؿ: ادَّكرو كيٌدكرو كمٌدكرو كاٌدكار  (ّ)اإلدغاـ 

                                           

 . ِٔٓ/ُالمزىر في عمـك المغة:  (1)

  .ُٖ/َُالنقد المغكم في تيذيب المغة ل زىرم:  (2)

 . ِٕٖ/ّو ِِٕ/ِينظر: شرح الشافية:  (3)

كسبب اإلبداؿ ىك استثقاؿ النطؽ بالتاء بعد ىذه األحرؼ؛ ألف ىذه األحرؼ مجيكرةو كالتاء ميمكسةو  (4)
 ميمكسةو فجيء بحرؼ يكافؽ التاء في مخرجػوو كيكافػؽ ىػذه األحػرؼ فػي الجيػرو كذلػؾ الحػرؼ ىػك

 .ُِْ/ْو كاألجكبة الجمية: ِٕٖ/ّالداؿ. ينظر: شرح الشافية: 
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نمػػا ىػػك عمػػى  (ُ)كحكػػى ابػػف األعرابػػي  ح الػػدِّكىر ح بالػػداؿ فػػي جمػػع ح دكػػره ح كاث
 )الذَّكىر( في جمع ًذٍكرهو قاؿ الشاعر:

ٍمكىةن  ًلي لىٍيتى  يىا  (ِ)الدِّكىر ًمفى  قىٍمًبي يىٍعتىًرم مىا بىٍعضً  ًمفٍ   ًبيىا اٍلفيؤىادي  ييٍشفىى سى
بالداؿ يريد )الذَّكىر( جمع ًذكره. قاؿ ابف جني: ح كليس ىنػا مػا يكجػب البػدؿ إال 
أنو لما رآىـ يقمبكنيا في اٌدكر كيٌدكر كادكارو كنحك ذلؾ ألؼ فييا القمػب فقػاؿ أيضػان 

 اىػ. (ّ)الدَّكرو كليذا نظاار في كعميـ ح 
كادكرو فإبداؿ إدغاـو كأما فػ ح : ح... كأما اذكر -في المحكـ  –كقاؿ ابف سيده 

الذِّكر ح ك ح الدِّكىر ح لما رأكىا قد انقمبػت فػي )اذكػر( الػذم ىػك الفعػؿ الماضػي قمبكىػا 
 .(ْ)في ح الٌدكر ح التي ىي جمع... ح 

 كالحػػبشو الػزنجو بيػا يمعػػب لعبػة ىػك المغكيػػكف: فقػاؿ فسػككف بكسػػر الػدٍِّكر كأمػا
 ابػػف كنفػػى و(ٓ)ادكػػر عميػػو حمميػػـ مػػنيـو غمػػط كىػػك الػػذٍِّكرو فػػي لربيعػػة لغػػة كىػػك أيضػػان 
 .(ٕ)ح الدٍِّكر حو كقد حكاه سيبكيو (ٔ)األعرابي

                                           

 .ُّٖ/ْو كالمساف )د ؾ ر(: ٕٖٕ/ٔالمحكـ )درؾ(:  ينظر: (1)

و كركايتو مف )الذكر( بالذاؿ المعجمػةو كسػر ْٕمف البسيطو كىك لتميـ بف مقبؿ فى ديكانو:  (2)
 . ّٗٓ/ُو كالممتع: ُٕٔ/ِو كالمقرب: ُٖٖ/ُالصناعة: 

 . ُٖٖ/ُالصناعة: سر  (3)

 .ٕٖٕ/ٔالمحكـ )د ؾ ر(:  (4)

 .ّٖ/ْينظر: القامكس المحيط )د ؾ ر(و كالمساف )د ؾ ر(:  (5)

 .َّٖ/ُُو كتاج العركس: )د ؾ ر(: ْٖٕ/ٔينظر: المحكـ )د ؾ ر(:  (6)

: ح كأما الػٌدكر فػإنيـ كػانكا يقمبكنيػا فػي مػدكر كشػبيوو فقمبكىػا ىنػاو ْٕٕ/ْقاؿ في الكتاب:  (7)
 بيا شاذ شبيو بالغمط ح اىػ.ىناو كقم
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قاؿ الميث بف المظفر: ح الػٌدٍكر لػيس مػف كػعـ العػربو كربيعػة تغمػط فػي الػذٍِّكر 
و بتشديد الداؿ عمى ما ذكره ثعمب فتقكؿ: ًدٍكر بالداؿو إنما الدِّكىري
جمػع دكػرة بكسػر  (ُ)

غمت الـ المعرفة في الذاؿ فجعمتا داال مشددة. فإذا قمت: ًدكرو بغير ألؼ فسككفو أد
 .(ِ)كالـ المعرفة قمت: ًذكر بالذاؿ المعجمة كجمعكه عمى الذكرات بالذاؿ أيضان ... ح 

جمػع  -مما سبؽ يتضي أف الدِّكر بتشديد الداؿ كمػا فػي حكايػة ابػف األعرابػي 
 مشػػددةو فػػإذا قيػؿ: ًدكػػر بغيػػر الـ فعبػػد أف ًذكػره أدغمػػت الػػعـ فػػي الػذاؿ فجعمتػػا داال

 يككف بالذاؿ المعجمة.
ول َكَبي ّو هت قيوء:  إبدال الةمزة واواً  وإدغ مة  هت واو َهع 

و كقيػكء عمػى (ّ)ذكر المغكيكف أف: القيكء: مػا قيػأؾو كرجػؿ قيػكء: كثيػر القػيء
 مى مثاؿ عىديٌك.: قىييٌكو كقاؿ: ىك ع(ْ)زنة )فعكؿ( المو ىمزةو كحكى ابف األعرابي

دغاميػا فػي كاك فعػكؿو  كقىييٌك في حكاية ابف األعرابي فييا إبداؿ اليمػزة كاكانو كاث
 كليس ىذا مف مكاضع إبداليا.

قاؿ ابػف منظػكر تعقيبػان عمػى ىػذا: ح فػإف كػاف إنمػا مثمػو بعػدك فػي المفػظ فيػك 
و كال ف كاف ذىب بو إلى أنو معتؿو فيك خطأو ألنا ال نعمـ قييتي و كقد  كجيوو كاث قىٍيكتي

... ح  يكتي و كقاؿ: ليس في الكعـ مثؿ حى  .(ٓ)نفى سيبكيوو قىٍيكتي

                                           

 .َُٗ/َُلـ أقؼ عميو فى المجالسو كينظر: تيذيب المغة )د ر ؾ(:  (1)

 .َِٖ/ُتاج العركس: )د ر ؾ(:  (2)

 .َِٖ/ُو كتاج العركس: ٕٗٓ/ٔالمحكـ:  ينظر: (3)

 . َِٖ/ُو كتاج العركس: ّٕٔ/ُُو كالمساف: ٕٗٓ/ٔينظر: المحكـ:  (4)

 .ّٕٔ/ُُالمساف:  (5)
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فكاضػػي أف ابػػف منظػػكر يػػرل أف ابػػف األعرابػػي إف كػػاف يقصػػد بػػػ )قىييػػٌك( أنيػػـ 
و كقىٍيػكتي فيػك خطػأو كيػدؿ عمػى ذلػؾ قػكؿ سػيبكيو:   استعممكه فعػعن معػتعن نحػك قييػتي

و كال مػا جػرل ح ليس في الكعـ مثؿ حيكت ح أم أنو  ٍيػكتي ال يكجػد فػي كػعـ العػرب حى
 .(ُ)مجراىا مما عينو ياءو كالمو كاك 

كقد كجو ابف منظكر حكايػة ابػف األعرابػي )قىييػٌك( بأنػو مخفػؼ مػف: رجػؿ قيػكء 
. كقاؿ: ح إنما حكينا ىذا عف ابف األعرابي ليحترس منوو كلػاع (ِ)كمقرٌك مف مقركء 

كاكو أك الياءو كالسيما كقد نظره بعػديٌكو كنىييػٌكو كنحكىمػا يتكىـ أحد أف ح قىييٌكان ح مف ال
 .(ّ)مف بنات الكاك كالياء ... ح 

كيؤيد ما ذىػب إليػو ابػف منظػكر قػكؿ األصػمعي: ح... كلػيس فػي الكػعـ فعػكؿ 
مما الـ الفعؿ منو كاك فتأتي في آخره كاك مشددةو كأصميا كاكاف .. إال عدكو كقمػكو 

 .(ْ)رجؿ نييٌك عف المنكر ح كرجؿ لىييٌك عف الخيرو ك 
 .(ٓ)كحكى عف بعض أصحابو: ناقة رغيٌكو أم: كثيرة الرغاء 

نخمص مما سبؽ إلى أنو لػيس فػي كعميػـ لفظػة عػيف فعميػا يػاءو كالـ فعميػا 
ٍيػػكت  و كأمػػا )قىييػػك( فػػي حكايػػة ابػػف األعرابػػي فيػػك (ٔ)كاكو كقػػد نفػػى سػػيبكيو مثػػؿ حى

 مخفؼ مف رجؿ قيكءو كمقرٌك في مقركء.

                                           

  .ّٕٔ/ُُو كالمساف: ّٗٗ/ْنظر: الكتاب: ي (1)

 .ّٕٔ/ُُينظر: المساف:  (2)

 ينظر: السابؽ. (3)

 .ُْٔ/ُإصعح المنطؽ:  ينظر: (4)
 ينظر: السابؽ (5)

كأما ما أجازه أبك عثماف في الحيكاف مف أف تككف كاكه غير منقمبة عف الياء كخالؼ فيو الخميؿو كأف  (6)
ردكد عميو عند جميع النحكييف الدعااػو مػاال دليػؿ عميػوو الخميؿو كأف تككف كاكه أصعن غير منقمبة فم

 .ِْٖ/ّكال نظير لوو كما ىك مخالؼ لمذىب الجميكر. ينظر: المساف: 
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 اخلامتت

حمػػػد الشػػػاكريفو كأصػػػمي كأسػػػمـ عمػػػى سػػػيد األكلػػػيف  –تعػػػالى  –أحمػػػد ا  
 كارخريف سيدنا محمد الصادؽ الكعد األميفو كعمى آلو كصحبو أجمعيفو كبعد:

 فقد خرجت مف دراستي ليذا المكضكع بعدة نتااج أىميا ما يمي:
ك كالصػرؼ أف حكايات ابف األعرابي قد اشػتممت عمػى العديػد مػف أبػكاب النحػ -ُ

و كالمفعػكؿ  كىي أبكاب: اإلعرابو كالبناءو كأفعػاؿ المقاربػةو كالتعػدمو كالمػزـك
عػػػراب  المطمػػػؽو كاالسػػػتثناءو كاإلضػػػافةو كالقسػػػـو كالممنػػػكع مػػػف الصػػػرؼو كاث
الفعػػؿو كاإللحػػاؽو كأحػػرؼ الزيػػادةو كجمػػع التكسػػير لمقمػػة أك الكثػػرةو كالتػػذكير 

 كالتأنيثو كالتصغيرو كاإلععؿو كاإلبداؿ.

أف كثيػػران مػػف حكايػػات ابػػف األعرابػػي ليػػا أثػػر فػػي القاعػػدة النحكيػػة كالصػػرفية  -ِ
 كيظير ذلؾ جميان في المسااؿ ارتية:

قبكؿ حكاية ابف األعرابي بناء ىيًد عمى الكسر في قكليـ: ىيًد مالؾو ككػذلؾ  (أ 
 ىادو كيشيد لذلؾ ما ركاه يعقكبو كابف برم.

مػػا( اسػػتعماؿ السػػيماو كأنيػػا  قبػػكؿ حكايػػة ابػػف األعرابػػي اسػػتعماؿ )ال مثػػؿ (ب 
 تشاركيا في معناىاو كفي أحكاميا اإلعرابية. 

قبػػػكؿ حكايػػػة ابػػػف األعرابػػػي جػػػكاز كسػػػر سػػػيف عسػػػى إذا أسػػػندت إلػػػى تػػػاء  (ج 
 الضميرو أك نكف النسكةو أك نا الفاعميفو إال أف الفتي أكلى؛ ألنو األصؿ.

ل غمػبيـو ىػك أثبت البحث أف ما حكاه ابف األعرابي مف قػكليـ: بيػرىـ ا  أ (د 
األفصيو مما يدؿ عمى أف المصدر فى قكليـ: بيرانو منصػكب بفعػؿ مسػتعمؿ 

 ال ميمؿ.

أف ابف األعرابي في حكاية )لـ أبػاؿ( بإثبػات األلػؼ قػد آثػر القيػاس عمػى مػا  (ق 
 كثر استعمالو في كعـ العرب.
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رجي البحث جكاز صرؼ ما فيو ألؼ التأنيث المقصكرة لمضركرة استدالالن بما  (ك 
 ه ابف األعرابي مف تنكيف ح دنيا ح في قكؿ الشاعر ح دنيا تنفع ح.أنشد

أف جمػػػع العىػػػٍرؽ عمػػػى ًعػػػراؽ كمػػػا فػػػي حكايػػػة ابػػػف األعرابػػػي ىػػػك األقػػػيسو  (ز 
 كاألصي.

أثبػػت البحػػث أف تصػػغير جيػػراف عمػػى أجيػػار كمػػا حكػػى ابػػف األعرابػػي تصػػغير  (ح 
 مكافؽ لما ذكره الصرفيكفو كليس نادرانو أك شاذان.

رابي بعض المفردات مجمكعة جمع كثرة نحك حياط جمع حااطو أكرد ابف األع -ّ
ٍيؼ جمع حافػةو كىػذا كمػو نػادر يحفػظ كال يقػاس عميػوو ألف جمػكع الكثػرة  كحى
كميا سماعيةو كال تجمع قياسان إال أنيا قد يكثػر اطرادىػا فػي بعػض المفػردات 

 دكف بعض.

تيػػو بالغػػدايا رد البحػث مػػا حكػاه ابػػف األعرابػي بػػأف الغػػدايا فػي قػػكليـ: إنػي ر -ْ
ىك جمع غديػةو كالصػحيي أنػو جمػع الغػداة إال أف العػرب كسػركه  –كالعشايا 

عمػػى ذلػػؾ لممطابقػػة بػػيف لفظػػوو كلفػػظ العشػػاياو كىػػذا مػػف سػػنف العػػرب فػػي 
 كعميـو كسماه السيكطي بالمحاذاة.

أف اجتمػاع ععمتػي تأنيػػث فػي كممػػة ممتنػع فػي كػػعـ العػرب أمػػا حكايػة ابػػف  -ٓ
تشػػمىٍمف( فشػػاذ عػػف القيػػاس كاالسػػتعماؿ كيحمػػؿ عمػػى تأكيػػد األعرابػػي )اإلبػػؿ 

 التأنيث كتأكيد الخطاب في قكليـ: أرأيتؾ.

أف اإلبداؿ الكارد في حكايات ابف األعرابي مف قكليـ: خبيػث مجيػثو كقػكليـ  -ٔ
الحمػػد   عمػػى ريتػػؾو كنيتػػؾو كقػػكليـ: خػػات يخػػكتو ىػػك إبػػداؿ قميػػؿو كىػػي 

لمفظتػاف فػي لغتػيف لمعنػى كاحػد حتػى ال لغات مختمفة لمعػاف متفقػة تتقػارب ا
 يختمفا إال في حرؼ كاحد.
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أف دراسػػػة الحكايػػػات العربيػػػة قػػػد يكػػػكف لػػػو أثػػػره فػػػي القاعػػػدة النحكيػػػة أك  -ٕ
الصرفية؛ ألنيا حكايات نقميا العمماء عف العربو فيي بذلؾ نكع مف السماع 

 الذم ىك أصؿ ميـ مف أصكؿ النحك العربي.

 رب العالميفكآخر دعكانا أف الحمد   
 كالصعة كالسعـ عمى خاتـ األنبياء كالمرسميف

 ووو سيدنا محمد كعمى آلو كصحبو أجمعيف
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 فهرس ادلصادر وادلراجع
 القرآف الكريـ )جؿ مف أنزلو(. -ُ
 –كميػة المغػة العربيػة  –ابف طاىرو كآراؤه النحكية: د/ أحمػد محمػد عبػد ا   -ِ

 ـ.ُٕٗٗىػ / ُّٗٗجامعة األزىر 

البشػػر فػػى القػػراءات األربػػع عشػػر لمععمػػة الػػدمياطى الشػػيير  إتحػػاؼ فضػػعء -ّ
 ىػ(و كصححو: محمد عمى الضباع.ُُُٕبالبناء )ت 

اإلتماـ في اإلععؿ كاإلبداؿ كاإلدغاـ دراسة تصريفية تطبيقية: د/ عمي أحمػد  -ْ
 طمبو كد/ محمد عبد النبيو بدكف طبعة.

و إعداد: ليمى بػركبس أثر الميجات العربية في النحك العربيو رسالة ماجستير -ٓ
 محمد أبك الغنـو كمية المغة العربية كآدابياو الجامعة األردنية.

األجكبة الجمية لمف سأؿ عف شرح ابف عقيؿ لحسيف بف أحمد بف عبيد ا و  -ٔ
 بدكف طبعة.

 عبػد مختػار أحمػد /د: كاإلذاعيػيف الكتٌػاب عنػدأخطاء المغة العربية المعاصرة  -ٕ
 .الكتب عالـ: الناشرو عمر الحميد

ارتشاؼ الضرب مف لساف العرب ألبى حياف األندلسىو تػي: د/ رجػب عثمػاف  -ٖ
كميػػة آداب بنػػى سػػكيؼو مراجعػػة: د/ رمضػػاف عبػػد التػػكابو مطبعػػة  –محمػػد 

 ـ.ُٖٗٗىػ / ُُْٖالمدنىو ط: األكلى 

 عيػػكف باسػػؿ محمػػد: تػػيو (ىػػػّٖٓ ت) ا  جػػار مزمخشػػرمل أسػػاس البعغػػة -ٗ
 .ـُٖٗٗ / ىػُُْٗ األكلى: و طلبناف – ركتبي العمميةو الكتب دارو السكد

ىػػػػ(و عنػػػى بتحقيقػػػو: ٕٕٓ – ُّٓأسػػػرار العربيػػػة ألبػػػى البركػػػات األنبػػػارل ) -َُ
 مف أعضاء المجمع العممى العربى. -محمد بيجة البيطار 
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َِٓ 

و قشػاش محمػد بف سعيد بف أحمد: يو ت(ىػّّْ ت) ميركمإسفار الفصيي ل -ُُ
 ىػَُِْ األكلى: و طعميةاإلس بالجامعة العممي البحث عمادة: الناشر

 –األشػػباه كالنظػػاار فػػى النحػػكو لمسػػيكطىو ط: دار الكتػػب العمميػػةو بيػػركت  -ُِ
 لبنافو مف دكف تاري .

إصعح المنطؽ البف السكيتو تي: أحمد شاكرو كعبد السعـ محمػد ىػاركفو  -ُّ
 ـ.ُٕٖٗدار المعارؼ بمصرو ط: األكلى 

ىػػ(و تػي: د/ عبػد ُّٔت األصكؿ فى النحك البف السراج النحكل البغػدادل ) -ُْ
 ـ.ُٔٗٗىػ / ُُْٕالحسيف الفتمىو مؤسسة الرسالةو ط: الثالثة 

األعػػعـ لخيػػر الػػديف الزركمػػىو ط: دار العمػػـ لممعيػػيفو بيػػركتو ط: العاشػػرةو  -ُٓ
 ـ.ُٓٗٗكالطبعة: الحادية عشرة 

ألفيػػػة ابػػػف مالػػػؾ فػػػى النحػػػك كالصػػػرؼو ط: دار الكتػػػب المصػػػرية بالقػػػاىرة  -ُٔ
 ـ.ُِّٗىػ / ُُّٓ

إلنصاؼ فى مسااؿ الخعؼ بيف النحكييف البصرييف كالككفييف ألبى البركات ا -ُٕ
ىػ(و كمعو كتػاب: االنتصػاؼ مػف اإلنصػاؼو ٕٕٓ – ُّٓاألنبارل النحكل )

 –صػػػيدا  –المكتبػػػة العصػػػرية  –تػػػأليؼ: محمػػػد محيػػػى الػػػديف عبػػػد الحميػػػد 
 بيركت.

)ت  أكضػػي المسػػالؾ إلػػى ألفيػػة ابػػف مالػػؾ البػػف ىشػػاـ األنصػػارل المصػػرل -ُٖ
ىػ(و كمعو كتاب: عدة السالؾ إلى تحقيؽ أكضي المسػالؾو كىػك الشػرح ُٕٔ

المكتبػة  –الكبير مف ثعثة شػركحو تػأليؼ: محمػد محيػى الػديف عبػد الحميػد 
 بيركت. –صيدا  –العصرية 

ىػػ(و تػي: َِٖااتعؼ النصرة فى اختعؼ نحاة الككفة كالبصػرة لمزبيػدل )ت  -ُٗ
 بدكف تاري . –تبة النيضة العربية د/ طارؽ الجنابىو عالـ الكتبو مك
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َِٔ 

ىػػ(و تػي ْٔٔ -ىػػ َٕٓاإليضػاح فى شػرح المفصػؿ البف الحاجب النحكل ) -َِ
كتقديـ: د/ مكسى بنال العميمىو مطبعة: العانىو بغدادو الجميكرية العراقيػةو 

 كزارة األكقاؼ كالشؤكف الدينيةو إحياء التراث اإلسعمى.

ط: دار الفكػػرو تػػي: جماعػػةو ط: دار البحػػر المحػػيط ألبػػى حيػػاف األندلسػػىو  -ُِ
 ـ.ُّٗٗىػ / ُُّّْالكتب العمميةو بيركتو ط: األكلى 

 عمػي أحمػد فتحػي /د: تػيو (ىػػ َٔٔ)ت  األثير بفال البديع في عمـ العربية -ِِ
 .ىػَُِْ األكلىط:  والمكرمة مكة القرلو أـ جامعة: الناشرو الديف

ىػػ(و تػي: د/ ٖٖٔ – ٗٗٓالبسيط فى شرح جمؿ الزجاجى البف أبى الربيػع ) -ِّ
ىػػػػ / َُْٕعيػػػاد بػػػف عيػػػد الثبيتػػػىو ط: دار الغػػػرب اإلسػػػعمىو ط: األكلػػػى 

 ـ.ُٖٔٗ

بغية الكعػاة فػى طبقػات المغػكييف كالنحػاة لمسػيكطىو تػي: محمػد أبػك الفضػؿ  -ِْ
المكتبػػة العصػػػرية كمطبعػػة: عيسػػى البػػػابى الحمبػػىو القػػػاىرةو ط:  –إبػػراىيـ 
 ـ.ُْٔٗىػ / ُّْٖاألكلى 

جكاىػػر القػامكس لمزبيػدلو تػي: عبػد الكػريـ الغربػاكمو ط:  تاج العػركس مػف -ِٓ
 ـو الككيت.ََُِىػ / ُِِْاألكلى 

تاج المغة كصحاح العربية لمجكىرلو تي: أحمد عبد الغفكر عطارو دار العمػـ  -ِٔ
ىػػػػػ / ُّٗٗو القػػػػاىرةو كالثانيػػػػة ُٔٓٗىػػػػػ / ُّٕٔلممعيػػػػيفو ط: األكلػػػػى 

 ـ.ُْٖٗىػ / َُْْـو بيركتو كالثالثة ُٕٗٗ

فيػػػػات اإلسػػػػعـ ري تػػػػا -ِٕ كى ت ) الػػػػذىبي الػػػػديف شػػػػمسل كىاألعػػػػعـ المشػػػػاىير كى
و ط: اإلسػػعمي الغػػرب دار: الناشػػرو معػػركؼ عػػٌكاد بشػػارد/ : يو تػػ(ىػػػْٖٕ
 .ـََِّ األكلى
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َِٕ 

التحبير في التصغير كالنسب كالكقػؼ كىمزتػي الكصػؿ كالقطػع لطػعب الفرقػة  -ِٖ
 لعربية بجرجا.الثالثة: أ.د/ مصطفى محمد سميـ الكامميو كمية المغة ا

 الػديف شػيابل (األكؿ السػفر) الفصػيي كتػاب شػرح فػي الصػريي المجػد تحفة -ِٗ
ٍعفىر أىبيك المٍَّبًميُّ  ييكسيؼ بف عمى بف ييكسيؼ بف أٍحمىد  المغػكل المقػرل الفيػرل جى

 دكتػكراة رسػالة الثبيتػيو عيضػة بف الممؾ عبد /دو تي: (ىػُٗٔ ت) المالكى
 ـُٕٗٗ / ىػُُْٖ: النشر سنةو لقرلا أـ جامعة العربيةو المغة لفرع

تخمػػيص الشػػكاىد كتمخػػيص الفكااػػد البػػف ىشػػاـ األنصػػارلو تػػي: د/ عبػػاس  -َّ
 ـ.ُٖٔٗىػ / َُْٔمصطفى الصالحىو ط: دار الكتاب العربىو ط: األكلى 

 – ْٓٔتػػذكرة النحػػػاة ألبػػػى حيػػاف محمػػػد بػػػف يكسػػؼ الغرنػػػاطى األندلسػػػى ) -ُّ
مػكؾو مؤسسػػة الرسػػالةو ط: ( تػي: د/ عفيػػؼ عبػد الػػرحمفو جامعػػة الير ْٕٓ
 ـ.ُٖٔٗىػ / َُْٔاألكلى 

التصريي عمى التكضيي خالػد األزىػرل عمػى ألفيػة ابػف مالػؾ فػى النحػك البػف  -ِّ
ىشػاـ األنصػارلو كبيامشػػو حاشػية الععمػػة المػتقف األلمعػػى المتفػنف الشػػي  
يس بػف زيػف الػديف العميمػى الحمصػىو ط: دار إحيػاء الكتػب العربيػة عيسػى 

 كشركاه.البابى الحمبى 

 العممػػاء مػػف جماعػػة و تػػي:(ىػػػُٖٔ ت) الجرجػػاني مشػػريؼل التعريفػػات كتػػاب -ّّ
 ىػػَُّْ األكلػى: طو لبنػافو بيركتو العممية الكتب دار: و طالناشر بإشراؼ

 ـُّٖٗ/ 

ىػػػ / ِٕٖ - ّٕٔتعميػػؽ الفرااػػد عمػػى تسػػييؿ الفكااػػد لمععمػػة الػػدمامينى ) -ّْ
 محمد المفدل.ـ(و تي: د/ محمد بف عبد الرحمف بف ُِْْ – ُِّٔ
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َِٖ 

  المعركؼ العزيز عبد بف عمر بف محمد بكر ألبي األفعاؿ كتاب تيذيب -ّٓ
  المعركؼ السعدم جعفر بف عمي القاسـ أبك :المؤلؼو القكطية بابف
  .ـُّٖٗ/  ىػَُّْ األكلى: ط وبيركت والكتب عالـو ط: القطاع بابف

مػد عمػػى تيػذيب المغػة ل زىػرمو تػي: عبػد السػػعـ محمػد ىػاركفو راجعػو: مح -ّٔ
 النجارو المؤسسة المصرية العامة لمتأليؼ كالترجمة.

تكضيي المقاصد كالمسالؾ بشػرح ألفيػة ابػف مالػؾ لممػرادلو شػرح كتػي: أ.د/  -ّٕ
عبػػد الػػرحمف عمػػى سػػميمافو جامعػػة األزىػػرو دار الفكػػر العربػػىو ط: األكلػػى 

 ـ.ََُِىػ / ُِِْ

: لناشػػراو الجكااػػب صػػاحب أفنػػدمو فػػارس أحمػػدالجاسػػكس عمػػى القػػامكس:  -ّٖ
 .ىػُِٗٗ قسطنطينية – الجكااب مطبعة

جػػامع الػػدركس العربيػػة لمشػػي  مصػػطفى الغعيينػػيو راجعػػو: د/ عبػػد المػػنعـ  -ّٗ
ىػػػػػ / ُُْْخفاجػػػػةو منشػػػػكرات الكتػػػػب العصػػػػريةو ط: الثامنػػػػة كالعشػػػػركف 

 ـ.ُّٗٗ

الجامع الصحيي المسمى صحيي مسمـ ألبػي الحسػيف مسػمـ بػف الحجػاج بػف  -َْ
 بيركت. –جيؿ دار ال –مسمـ القشيرمو ط 

: النشػػػر تػػػاري و الجبػػػار عبػػػد صػػػييبالجػػػامع الصػػػحيي لمسػػػنف كالمسػػػانيد:  -ُْ
 .[مطبكع غير الكتاب]ـ َُِْ/ٖ/ُٓ

جميػػرة المغػػة البػػف دريػػدو حققػػو كقػػدـ لػػو: رمػػزم منيػػر بعمبكػػيو دار العمػػـ  -ِْ
 ـ.ُٕٖٗلممعييفو بيركتو لبنافو ط: األكلي 

 -فخػػػر الػػػديف قبػػػاكة الجنػػى الػػػدانى فػػػى حػػػركؼ المعػػػاني لممػػػرادلو تػػػي: د/  -ّْ
لبنػػافو ط:  -األسػػتاذ / محمػػد نػػديـ فاضػػؿو ط: دار الكتػػب العمميػػةو بيػػركت 

 ـ.ُِٗٗىػ / ُُّْاألكلي 
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َِٗ 

ضبط كتشكيؿ:  –حاشية الخضرم عمي شرح ابف عقيؿ عمي ألفية ابف مالؾ  -ْْ
دار  –إشػػراؼ: مكتبػػة البحػػكث كالدراسػػات  –يكسػػؼ الشػػي  محمػػد البقػػاعى 

 ـ.ُٓٗٗىػ / ُُْٓتكزيع الفكر لمطباعة كالنشر كال

حاشػػية الشػػياب الخفػػاجىو المسػػماة: عنايػػة القاضػػي ككفايػػة الراضػػي عمػػى  -ْٓ
 تفسير البيضاكمو دار صادرو بيركتو مف دكف تاري  .

حكايات الكساايو بحث منشكر فػي مجمػة كميػة المغػة العربيػة بجرجػاو العػدد:  -ْٔ
 الخامس عشرو د/ حماده محمد حسيف بكدل.

 –كميػػة ارداب  –رسػالة ماجسػػتير لحامػد حػػاجي حمػزة الحكايػة فػي العربيػػةو  -ْٕ
 جامعة بغداد.

خزانػة األدب كلب لبػاب لساف العرب لعبػد القػادر البغػدادلو تػي: عبػد السػعـ  -ْٖ
 ـ.َََِىػ / َُِْمحمد ىاركفو مكتبة الخانجىو القاىرةو ط: الرابعة 

ةو الخصااص ألبى الفتي عثماف بف جنىو تي: محمد عمػى النجػارو ط: الثالثػ -ْٗ
ىػػ / َُْٔمزيدة كمنقحةو ط اليياػة المصػرية العامػة لمكتػابو الجػزء األكؿ 

 ـ.ُٖٖٗىػ / َُْٖـو كالثالث ُٕٖٗىػ / َُْٕـو كالثانى ُٖٔٗ

دراسػػات فػػي تصػػريؼ األفعػػاؿ لطػػعب الفرقػػة األكلػػى: د/ رايػػؼ عمػػى إبػػراىيـو  -َٓ
 كمية المغة العربية بجرجا.

  عثمػػافو بػػف محمػػد بػػف مػػيع بػػف مقاسػػـو لالخػػكاص أكىػػاـ فػػي الغػػكاص درة -ُٓ
: الناشػػرو مطرجػػي عرفػػات: و تػػي(ىػػػُٔٓ ت) البصػػرم الحريػػرم محمػػد أبػػك

 ـ.ُٖٗٗ /ىػ ُُْٖ األكلى و ط:بيركت – الثقافية الكتب مؤسسة

الػػدرر المكامػػع عمػػى ىمػػع اليكامػػع شػػرح جمػػع الجكامػػع فػػى العمػػـك العربيػػة  -ِٓ
و دار البحػػكث العمميػػةو الككيػػتو ط:  لمشػػنقيطىو تػػي: عبػػد العػػاؿ سػػالـ مكػػـر

 ـ.ُُٖٗاألكلى 
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َُِ 

 أبػك السرقسػطيو العػكفي حـز بف ثابت بف قاسـالدالاؿ في غرااب الحديثو ل -ّٓ
 مكتبػػة: الناشػػرو القنػػاص ا  عبػػد بػػف محمػػد /د: تػػيو (ىػػػَِّ ت) محمػػد

 .ـََُِ / ىػُِِْ األكلى: طو الرياض العبيكافو

 ـ.ُٖٗٗسمـ دليؿ السالؾ إلى ألفية ابف مالؾ لعبد ا  الفكرافو دار الم -ْٓ

ىػػػ( تػػي: محمػػد نفػػاع حسػػيف ُٕٔ – َٗشػػعر إبػػراىيـ بػػف ىرمػػة القرشػػي ) -ٓٓ
 عطكافو مطبكعات مجمع المغة العربية بدمشؽو مكتبة: د/ مركاف العطية.

ديكاف النابغة الذبيانى )زياد بف معاكية( تي: محمػد أبػك الفضػؿ إبػراىيـو دار  -ٔٓ
 ـ.ُٕٕٗالمعارؼ بمصرو ط: : الثانية 

سو تػػي: عبػػد الػػرحمف المصػػطاكلو دار المعرفػػةو بيػػركتو ديػػكاف امػػرئ القػػي -ٕٓ
 ـ.ََِْىػ ُِْٓلبنافو ط: الثانية 

ديكاف تأبط شرانو كأخبػارهو تػي: عمػى ذك الفقػار شػاكرو دار الغػرب اإلسػعمىو  -ٖٓ
 ـ.ُْٖٗط: األكلى 

 –ديػػكاف تمػػيـ بػػف مقبػػؿو تػػي: د/ عػػزه حسػػفو دار الشػػرؽ العربػػيو بيػػركت  -ٗٓ
 ـ.ُٓٗٗىػ ُُْٔلبناف 

ريػػر بػػف عطيػػةو تػػي: نعمػػاف أمػػيف طػػوو دار المعػػارؼ بمصػػرو ط: ديػػكاف ج -َٔ
 الثالثةو بدكف تاري .

ديػكاف عمػػر بػف أبػػى ربيعػةو كقػػؼ عمػى طبعػػو كتصػحيحو: بشػػير يمػػكتو ط:  -ُٔ
 ـ.ُّْٗىػ ُّّٓاألكلى بالـو ط: الكطنية في بيركت 

ىػػػ(و تػػي: أحمػػد َِٕرصػػؼ المبػػانى فػػى شػػرح حػػركؼ المعػػانى لممػػالقى )ت  -ِٔ
 بكعات مجمع المغة العربية بدمشؽ.محمد الخراطو مط

ركح المعػػانى فػػى تفسػػير القػػرآف العظػػيـو كالسػػبع المثػػانى ل لكسػػى البغػػدادل  -ّٔ
 ىػ(و تي: محمد حسيف الغربو ط دار الفكر.ُُِٕ)ت 
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ُُِ 

ىػ( تي: د/ شكقى ضػيؼو ط: دار ِّْالسبعة فى القراءات البف مجاىد )ت  -ْٔ
 المعارؼو ط: الثانيةو ال تاري .

ب ألبى الفتي عثماف بف جنىو تي: د/ حسف ىنػداكلو دار سر صناعة اإلعرا -ٓٔ
 ـ.ُّٗٗىػ / ُُّْدمشؽو ط: الثانية  –القمـ 

سير أععـ النبعء لمذىبىو أشرؼ عمى تحقيقػو/ شػعيب األرنػاؤكطو مؤسسػة  -ٔٔ
 ىػ.َُِْالرسالةو بيركتو ط: األكلى 

: و تػي(ىػػُُّٓ ت) الحمػعكم محمػد بػف حمدشذا العرؼ في فف الصرؼ أل -ٕٔ
 .الرياض والرشد مكتبة: الناشرو ا  نصر الرحمف عبد  ا نصر

 – ٖٗٔشػػػرح ابػػػف عقيػػػؿ عمػػػى ألفيػػػة ابػػػف مالػػػؾ لبيػػػاء الػػػديف بػػػف عقيػػػؿ ) -ٖٔ
ىػ(و كمعػو كتػاب منحػة الجميػؿ بتحقيػؽ شػرح ابػف عقيػؿ لمحمػد محيػى ٕٗٔ

 ـ.ََِٓىػ / ُِْٔالديف عبد الحميد مكتبة دار التراثو ط: جديدة منفحة 

ألفيػة ابػف مالػؾ ألبػى الحسػف األشػمكنى كمعػو حاشػية  شرح األشػمكنى عمػى -ٗٔ
 الصبافو تي: د/ طو عبد الرءكؼ سعدو المكتبة التكفيقية.

ىػػػ(و تػػي: د/ عبػػد الػػرحمف السػػيدو ِٕٔ – ََٔشػػرح التسػػييؿ البػػف مالػػؾ ) -َٕ
ىػػػ / َُُْكد/ محمػػد بػػدكل المختػػكفو ىجػػر لمطباعػػة كالنشػػرو ط: األكلػػى 

 ـ.َُٗٗ

الجاىميػػػات ألبػػػى بكػػػر األنبػػػارل )محمػػػد بػػػف شػػػرح القصػػػااد السػػػبع الطػػػكاؿ  -ُٕ
القاسػػـ(و تػػي: عبػػد السػػعـ محمػػد ىػػاركفو دار المعػػارؼ بمصػػرو ط: الرابعػػة 

 ـ.َُٖٗ

 القاىرة. –ىػ( مكتبة المتنبى ّْٔشرح المفصؿ البف يعيش )ت  -ِٕ

ىػػػػ(و الشػػػرح ٗٔٔ – ٕٗٓشػػػرح جمػػػؿ الزجػػػاجى البػػػف عصػػػفكر اإلشػػػبيمى ) -ّٕ
ـو كالجػزء َُٖٗىػػ / ََُْء األكؿ الكبيرو تي: د/ صاحب أبك جناحو الجز 
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ُِِ 

ـو الجميكريػػػة العراقيػػػة كزارة األكقػػػاؼ كالشػػػؤكف ُِٖٗىػػػػ / َُِْالثػػػانى 
 الدينيةو إحياء التراث اإلسعمى.

شػػرح ديػػكاف الحماسػػة لممرزكقػػىو تػػي: أحمػػد أمػػيفو كعبػػد السػػعـ ىػػاركف  -ْٕ
 ـ.ُٖٔٗىػ / ُّٕٖمبطعة: لجنة التأليؼ كالترجمةو ط: الثانية 

ىػ(و مػع ٖٔٔبف الحاجب لرضى الديف االستراباذل النحكل )ت شرح شافية ا -ٕٓ
شرح شكاىده لمعػالـ الجميػؿ عبػد القػادر البغػدادل صػاحب خزانػة األدبو تػي: 
محمد نكر الحسػفو كمحمػد الزفػزاؼو كمحمػد محيػى الػديف عبػد الحميػدو دار 

 لبناف. –الكتب العمميةو بيركت 

طبعة المدينة المنػكرةو مػف دكف شرح شكاىد الشافية لعبد القادر البغدادمو م -ٕٔ
 تاري .

شرح شكاىد المغنى لمسيكطى )عبد الرحمف بف الكماؿ(و منشكرات دار مكتبة  -ٕٕ
 الحياةو ال طبعةو ال تاري .

ىػ(و تي: د/ إميؿ ٖٔٔشرح كافية ابف الحاجب لرضى الديف اإلستراباذل )ت  -ٖٕ
 –ت بديع يعقػكبو منشػكرات محمػد عمػى بيضػكفو دار الكتػب العمميػةو بيػرك 

 ـ.ُٖٗٗىػ / ُُْٗلبنافو ط: األكلى 

ىػػػ(و تػػي: أحمػػد حسػػف ّٖٔشػػرح كتػػاب سػػيبكيو ألبػػى سػػعيد السػػيرافى )ت  -ٕٗ
لبنػافو ط: األكلػى  –ميدلىو كعمى سيد عمىو ط دار الكتب العمميػةو بيػركت 

 ىػ.ُِْٗـ / ََِٖ

الشعر كالشػعراء البػف قتيبػةو تػي: أحمػد محمػد شػاكرو ال ناشػرو ال بمػدةو ط:  -َٖ
 ـ.ُٕٕٗالثالثة 

نشكاف بف سعيد الحميرل اليمنػي ل شمس العمـك كدكاء كعـ العرب مف الكمـك -ُٖ
دار الفكػر  كآخػريف و ط :: د حسيف بػف عبػد ا  العمػرم تي  ىػ(ّٕٓ: ت )



 

  

 

 
 كأثرىا في الدرس النحكم كالصرفي حكايات ابف األعرابي
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الطبعػة األكلػىو و  سػكرية( -لبناف(و دار الفكر )دمشؽ  -المعاصر )بيركت 
 ـ ُٗٗٗ -ىػ  َُِْ

الكرمػػػانيو تػػػي: شػػػمراف العجمػػػيو  شػػػكاذ القػػػراءات لمشػػػي  محمػػػد أبػػػى نصػػػر -ِٖ
 لبنافو مف دكف تاري . –مؤسسة البعغو بيركت 

الصػػاحبى فػػى فقػػة المغػػة كسػػنف العػػرب فػػى كعميػػا ألحمػػد بػػف فػػارسو حققػػو  -ّٖ
 ـ.ُّٔٗكقدـ لو: مصطفى الشكيحىو منشكرات مؤسسة بدرافو ط: األكلى 

و (ػىػّْٓ ت) البيسػتي حبػاف بػف محمػدل بمبػاف ابف بترتيب حباف ابف صحيي -ْٖ
 الثانيػػػة: طو بيػػػركت – الرسػػػالة مؤسسػػػة: الناشػػػرو األرنػػػؤكط شػػػعيب: تػػػي

 ـ.ُّٗٗ ىػ /ُُْْ

ىػػ(و تػي: خميػؿ عمػراف المنصػكرو دار ّٔٔضراار الشعر البف عصػفكر )ت  -ٖٓ
 ـ.ُّٗٗىػ / ُُّْلبنافو ط: األكلى  –الكتب العمميةو بيركت 

 تمػيـ محمػد(و تػي: ىػّّٖت ) رمالجز  بفال اٍلعىٍشرً  اٍلًقرىاءىاتً  ًفي النٍَّشرً  طىيِّبىةً  -ٖٔ
 .ـُْٗٗ / ىػُُْْ األكلىو ط: جدة واليدل دار الناشرو الزغبي

عمػػؿ النحػػك ألبػػى الحسػػف الػػكراؽو تػػي: محمػػكد محمػػد محمػػكد نصػػارو ط دار  -ٕٖ
 ـ.ََِِىػ / ُِِْلبنافو ط: األكلى  –الكتب العمميةو بيركت 

بػػػراىيـ  العػػػيف لمخميػػػؿ بػػػف أحمػػػد الفراىيػػػدلو تػػػي: د/ ميػػػدل المخزكمػػػىو -ٖٖ كاث
 السامرااىو دار الرشيد لمنشر بالعراؽو ال تاري .

ىػػػ / ُّٕٗالقػػامكس المحػػيط لمفيركزآبػػالو اليياػػة المصػػرية العامػػة لمكتػػاب  -ٖٗ
 ـ.ُٕٕٗ

 بيركت.  –الكامؿ فى المغة كاألدب ألبى العباس المبردو مؤسسة المعارؼ  -َٗ
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ُِْ 

(و ىػػَُٖالكتابو كتػاب سػيبكيوو أبػى بشػر عمػرك بػف عثمػاف بػف قنبػر )ت  -ُٗ
تي: عبد السعـ ىاركفو الناشر: مكتبة الخػانجى بالقػاىرةو مطبعػة: المػدنىو 

 ـ.ُٖٗٗىػ / َُْٖط: الثالثة 

كثػػرة االسػػتعماؿ كأثرىػػا فػػي النحػػكو بحػػث منشػػكر فػػي مجمػػة كميػػة الدراسػػات  -ِٗ
 اإلسعمية كالعربية لمبنيف بقناو إعداد/ عبد الناصر عبد الدايـ.

 ـ.ُٕٕٗىػ / ُّٕٗط: األلى الكشاؼ لمزمخشرلو ط: دار الفكرو  -ّٗ

الكشؼ عف كجكه القراءات السػبع كعمميا كحججيا لمكى بف أبى طالبو تػي:  -ْٗ
 ـ.ُْٖٗىػ / َُْْد/ محيى الديف رمضاف مؤسسة الرسالةو ط: الثالثة 

العمات لمزجاجى )عبد الرحمف بف إسحاؽ(و تي: مػازف المبػارؾو دار الفكػرو  -ٓٗ
 ـ.ُٖٓٗدمشؽو ط: الثانية 

ىػ( الجػزء ُٔٔ – ّٖٓمؿ البناء كاإلعراب ألبى البقاء العكبرل )المباب فى ع -ٔٗ
األكؿو تي: غازل مختار طميمػاتو كالجزء الثػانىو تػي: د/ عبػد اإللػو نبيػافو 

لبنػػافو دار الفكػػرو دمشػػؽو سػػكريةو ط:  –ط: دار الفكػػر المعاصػػرو بيػػركت 
 ـ.ُٓٗٗىػ / ُُْٔاألكلى 

دار إحيػاء التػراث العربػىو ىػػ(و ط: ُُٕ - َّٔلساف العرب البف منظػكر ) -ٕٗ
مؤسسة التاري  العربىو عنى بتصحيحيا: أميف محمد عبػد الكىػابو كمحمػد 

 ـ.ُٗٗٗىػ / ُُْٗالصادؽ العبيدلو ط: الثالثة 

ىػػ( َِٕ - ْٓٔالممحة فػى شػرح الممحػة لمحمػد بػف الحسػف بػف الصػااغ ) -ٖٗ
 كميػػػة المغػػػة العربيػػػة –رسػػػالة دكتػػػكراه  –تػػي: إبػػػراىيـ بػػػف سػػػالـ الصػػػاعدل 

 بالمدينة المنكرةو كىى مكجكدة بالمكتبة الجعفرية ببنى عدل.

المثاؿ في تصريؼ األفعاؿ لطعب الفرقة األكلى: أ.د/ عمى أحمد طمػبو كميػة  -ٗٗ
 المغة العربية بأسيكط.
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مجمكعػػػة الشػػػافية مػػػف عممػػػى الصػػػرؼ كالخػػػط بشػػػرح الععمػػػة الجػػػاربردل  -ََُ
 بيركت. – كحاشية ابف جماعة الكنايى عمى الشرحو ط: عالـ الكتب

ىػػػػ(و تػػػي: د/ عبػػػد الحميػػػد ْٖٓالمحكػػػـ كالمحػػػيط األعظػػػـ البػػػف سػػػيده )ت  -َُُ
ىػػػػػ / ُُِْلبنػػػػافو ط: األكلػػػػى  –ىنػػػػداكلو دار الكتػػػػب العمميػػػػةو بيػػػػركت 

 ـ.َََِ

مختصػػر فػػى شػػكاذ القػػراءات مػػف كتػػاب البػػديع البػػف خالكيػػوو مكتبػػة المتنبػػى  -َُِ
 القاىرةو بدكف تاري .

 الكتاب العمميةو بيركتو لبناف. ىػ(و دارْٖٓالمخصص البف سيده )ت  -َُّ

 ىػ.ُِْٔالمذكرات النحكية لعبد الرحمف بف عبد الرحمف األىدؿ  -َُْ

المزىػػر فػػى عمػػـك المغػػة كأنكاعيػػا لمسػػيكطىو تػػي: محمػػد أحمػػد جػػاد المػػكلى  -َُٓ
كعمػػى محمػػد البجػػاكلو كمحمػػد أبػػك الفضػػؿ إبػػراىيـو دار الجيػػؿو كدار الفكػػرو 

 بيركتو ال تاري .

لفكااػػػد لإلمػػػاـ بيػػػاء الػػػديف بػػػف عقيػػػؿ عمػػػى كتػػػاب المسػػػاعد عمػػػى تسػػػييؿ ا -َُٔ
التسييؿ البف مالؾو تي: د/ محمد كامؿ بركاتو مركز إحياء التراث اإلسعمى 

ـو كالجزء الثانىو ََُِىػ / ُِِْمكة المكرمة الجزء األكؿو ط: الثانية  –
ـو كالجزء الثالػث كالرابػع: دار المػدنى لمطباعػة ُِٖٗىػ / َُِْط: األكلى 

 ـ.ُْٖٗ/ ىػ َُْٖ

مسااؿ الخعؼ النحكم في كتاب البسيط في شػرح جمػؿ الزجػاجى البػف أبػي  -َُٕ
الربيػػػعو جمعػػػا كدراسػػػةو رسػػػالة ماجسػػػتير فػػػي كميػػػة المغػػػة العربيػػػة بأسػػػيكط 

 لمباحث/ عرفو عبد الرحمف سمطاف.

و (ىػػػػَٕٕ نحػػػك ت) مفيػػػكميل الكبيػػػر الشػػػرح غريػػػب فػػػي المنيػػػر المصػػػباح -َُٖ
 .تبيرك  – العممية المكتبة: الناشر



 

  

 

 
 كأثرىا في الدرس النحكم كالصرفي حكايات ابف األعرابي

 

ُِٔ 

 حبيػب: و تي(ىػُُِ ت) الصنعاني ىماـ بف الرزاؽ عبد بكر يبأل المصنؼ -َُٗ
 المكتػػب: مػػف يطمػػبو الينػػد – العممػػي المجمػػس: الناشػػرو األعظمػػي الػػرحمف
 ىػ.َُّْ الثانية: و طبيركت – اإلسعمي

ىػػػ(و تػػي: أحمػػد َِٕمعػػانى القػػرآف ألبػػى زكريػػا يحيػػى بػػف زيػػاد الفػػراء )ت  -َُُ
 ار.يكسؼ نجاتىو محمد عمى النج

عرابػػو لمزجػػاج )ت  -ُُُ ىػػػ(و تػػي: د/ عبػػد الجميػػؿ شػػمبىو ُُّمعػػانى القػػرآف كاث
 صيدا. –بيركت  –منشكرات المكتبة العصرية 

 .(ىػُِّْ ت) الدقر عمي بف الغني عبدمعجـ القكاعد العربية ل -ُُِ

 محمدك  والقادر عبد حامدك  والزيات أحمدك  ومصطفى براىيـالمعجـ الكسيط إل -ُُّ
 .العربية المغة مجمع :تيو الدعكة دار:  النشر دارو النجار

ىػػ(و تػي: ُٕٔمغنى المبيػب عػف كتػب األعاريػب البػف ىشػاـ األنصػارل )ت  -ُُْ
بيػػػركت  –صػػػيدا  –محمػػػد محيػػػى الػػػديف عبػػػد الحميػػػدو المكتبػػػة العصػػػرية 

 ـ.ُُٗٗىػ / ُُُْ

 ت) الػػػرم خطيػػػب الػػػرازم الػػػديف الكبيػػػر لفخػػػر التفسػػػير= مفػػػاتيي الغيػػػب  -ُُٓ
 - الثالثػػػػة: بيػػػػركتو ط – العربػػػػي التػػػػراث إحيػػػػاء دار: و الناشػػػػر(ىػػػػػَٔٔ

 ىػ.َُِْ

المقاصد النحكية فى شػرح شػكاىد شػركح األلفيػة محمػكد بػف أحمػد العينػىو  -ُُٔ
 مطبكع مع خزانة األدبو دار صادرو ال طبعةو ال تاري .

ىػػ(و تػي: محمػد عبػد الخػالؽ ِٖٓ – َُِالمقتضب ألبى العبػاس المبػرد ) -ُُٕ
ة األكقػػػاؼو المجمػػػس األعمػػػى ـو كزار ُْٗٗىػػػػ / ُُْٓعضػػػيمةو القػػػاىرة 

 لمشؤكف اإلسعميةو لجنة إحياء التراث اإلسعمى.
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ُِٕ 

ىػػػػ(و تػػػي: أحمػػػد عبػػػد السػػػتار ٗٔٔالمقػػػرب البػػػف عصػػػفكر اإلشػػػبيمى )ت  -ُُٖ
 ـ.ُُٕٗىػ / ُُّٗعبد ا  الجبكرلو ط: األكلى  –الجكارل 

الممتػػع فػػى التصػػريؼ البػػف عصػػفكر اإلشػػبيمىو تػػي: فخػػر الػػديف قبػػاكةو دار  -ُُٗ
 ـ.ُٕٗٗبيركتو ط: الرابعة  –جديدة ارفاؽ ال

المنصػػؼ ألبػػى الفػػتي عثمػػاف بػػف جنػػى لكتػػاب التصػػريؼ لإلمػػاـ أبػػى عثمػػاف  -َُِ
المػػازنى النحػػكل البصػػرلو تػػي: إبػػراىيـ مصػػطفى عبػػد ا  أمػػيفو دار إحيػػاء 

 ىػ.ُّّٕالتراث القديـو ط: األكلى 

 ت) األفغػػاني أحمػػد بػػف محمػػد بػػف سػػعيدالمػػكجز فػػي قكاعػػد المغػػة العربيػػة ل -ُُِ
 .ـََِّ / ىػُِْْ لبناف – بيركت - الفكر دار: الناشرو (ىػُُْٕ

: طو المعػػػارؼ دار: الناشػػػرو (ىػػػػُّٖٗ ت) حسػػػف عبػػػاسالنحػػػك الػػػكافي ل -ُِِ
 .عشرة الخامسة

و مػف الحبشػي سػالـ بػف عمػكم بػف حسػيفنزع الخافض في الدرس النحكم:  -ُِّ
 دكف طبعة.

محمػػد  نزىػػة الطػػرؼ فػػي شػػرح بنػػاء األفعػػاؿ فػػي عمػػـ الصػػرؼ لصػػادؽ بػػف -ُِْ
 ـ.َُُِىػ ُُِْالبيضانى 

النقد المغكم في تيذيب المغة ل زىرلو رسالة ماجستير لمباحث: حمدل عبد  -ُِٓ
 الفتاح السيد بدرافو كمية المغة العربية بالمنصكرة.

 ىػ.ُُُّالعثمانية  –النياية فى غريب الحديث كاألثر البف األثير  -ُِٔ

ػػعي  ًفػػي اىٍلًيدىايىػػةي  -ُِٕ و حقَّقػػو الًعممػػيُّ  النٍَّحػػًكو إعػػداد: اىٍلمىٍجمى عميػػًو:  كعمَّػػؽى  اإلسػػعميُّ
كد.  نايؼ ابف عمي  الشَّحُّ
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ُِٖ 

ىػ(و تي: أحمد شمس ُُٗىمع اليكامع شرح جمع الجكامعو لمسيكطى )ت  -ُِٖ
لبنافو ط:  –الديف منشكرات محمد عمى بيضكفو دار الكتب العمميةو بيركت 

 ـ.ُٖٗٗىػ / ُُْٖاألكلى 

لو تػػػي: أحمػػػد األرنػػػاؤكطو كتركػػػى الػػػكافى بالكفيػػػات لصػػػعح الػػػديف الصػػػفد -ُِٗ
 ـ. َََِىػ َُِْبيركت  –مصطفىو دار إحياء التراث 

كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف البف خمكافو تي: إحساف عباسو ط: دار  -َُّ
 صادرو بيركت.

 


